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

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменеие и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 
11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Приема Правилник за изменеие и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва: 
   
§1. Чл. 72, ал. 1 се изменя както следва: „ В изпълнение на приетите 
планове председателят на общинския съвет подготвя проект за дневен ред 
най-малко 7 дни преди датата на заседанието. 
§2. В чл. 72, алинея 4 се отменя. 

МОТИВИ:  Причинната, която налага приемането на Правилник за 
изменеие и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация е актулизацията му и привеждане в 
съотвестствие със ЗМСМА. При извършена служебна проверка се 
установи, че в чл. 72, ал. 1 е регламентирано проекта за дневен ред да се 
подготвя от председателя, подпомаган от председателски съвет, което 
противоречи на норми от по-висок ранг. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 550, взето с 

протокол № 14 от 20.12.2021г. на Общински съвет „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА. 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
   
 Допълва Решение № 550, взето с протокол № 14 от 20.12.21г. на 
Общински съвет „Марица“, като създава нова т. 5 със следния текст: 
 На РУ „Полиция“ – Труд ежемесечно да се предоставят целеви 
средства за гориво до 300/триста/ лева за лек автомобил, марка „ВАЗ 
21214“, с регистрационен номер РВ 2772 ВС, за осъществяване на 
дейността в населените места на община „Мараца“. 
 

МОТИВИ: Във връзка с  изпълнение на всекидневните задължения 
на органите на реда по опазване на обществения ред и спокойствието на 
гражданите на територията на Община „Марица“, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 3 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - 

общинска собственост за стопанската 2022-2023 година за общо и за 
индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с 
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители, за стопанската 2022-2023 година Общински 
съвет „Марица”- област Пловдив: 
1). Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските мери и 
пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в 
правилата за ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община 
„Марица” по реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище 
и/или в съседни землища на територията на общината по цена, определена 
по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно 
плащане за общината или землището.  
2.) Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските ливади 
на територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в 
правилата за ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община 



„Марица” по реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище 
и/или в съседни землища на територията на общината по цена, определена 
по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно 
плащане за общината или землището.  
3.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите, пасищата и 
ливадите – общинска собственост на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив, като:  
3.1. Одобрява годишния план за предоставяне на мерите, пасищата и 
ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив за общо ползване от населението и за индивидуално 
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 
3.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите, пасищата и 
ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив. 
3.3. Одобрява списъците на общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ, 
които да се предоставят за общо ползване от населението и дава съгласие 
за предоставянето им за общо ползване. 
3.4. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади, разпределени 
по землища и площ, които да се предоставят за индивидуално ползване  и 
дава съгласие за предоставянето им под наем по реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
3.5. Одобрява списъка с данни за собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да ползват 
общински мери, пасища и ливади и брой на отглежданите от тях животни. 
3.6. Одобрява и дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади 
от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване да се отдават чрез 
търг по реда на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в който се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година. 
3.7. Одобрява и дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 
3.6. свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване да се 
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и 
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на 



Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Договорите се 
сключват за една стопанска година. 
3.8. Одобрява и дава съгласие свободните мери, пасища и ливади, за които 
няма сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от 
списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за 
индивидуално ползване, да се предоставят под наем за устройване на 
пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10 
пчелни семейства. Отдаването под наем да се извършва след решение на 
общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс по реда на Глава 
шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”  по цени, определени от 
Общинския съвет.  
3.9. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в 
Община „Марица” – област Пловдив. 
3.10. Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Общината да спазват изискванията на ветеринарните 
лекари, при прилагане разпоредбите на Закона за ветеринаромедицинската 
дейност и подзаконовите нормативни актове, свързани с 
ветеринаромедицинската профилактика. 
3.11. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни 
смески. 
4.) Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват Мерките за опазване, поддържане и 
подобряване на мерите, пасищата и ливадите в Община „Марица” – област 
Пловдив. 
5.) Възлага на Кмета на Община „Марица” – област Пловдив да извърши 
необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на 
договори: 
5.1.) За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и 
условията посочени в чл. 37 и от ЗСПЗЗ, като: 
- Минималният срок на договорите е 5 стопански години, когато се 
сключват при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ, като в тях изрично 
да е посочено обстоятелството, че сключването на договора за наем или 
аренда не гарантира подпомагането на земеделските производители.  
-Договорите,сключени  при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ се 
регистрират в общинската служба по земеделие.  
- Срокът на договорите е 1 стопанска година, когато се сключват при 
условията на чл. 37 и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ. 
- Договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 
37и, ал. 12, 13 и 14 от същия закон, и предоставени от общинския съвет по 
реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 



изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), се прекратяват от Общината след 
издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на 
стопанската година, в която е издадено решението. 
5.2.) За устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано 
устройване на пчелини под 10 пчелни семейства съобразно изискванията 
на ЗОС, като срокът на договора за наем не може да бъде по - дълъг от 10 
години.  
5.3.) Приходите постъпващи в бюджета на общината да се използват за 
поддържането на мерите, пасищата и ливадите. 
5.4.) Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, за които 
са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за 
ползване на трети лица. 
6.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда за 
индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд за 
отглеждане на пасищни животни за стопанската 2022-2023 г. в размер на 
7,00 лева/декар, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ 
АД и определя годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар за 
отдаване под наем или аренда на общинските мери и пасища на 
територията на Община „Марица” – област Пловдив в размер на 7,00 
лева/декар. 
7.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда на ливади от 
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от стопани 
отглеждащи пасищни животни за стопанската 2022-2023 г. в размер на 8,00 
лева/декар, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД 
и определя годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар за 
отдаване под наем или аренда на общинските ливади на територията на 
Община „Марица” – област Пловдив в размер на 8,00 лева/декар. 
8.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем за устройване на 
пчелини, само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10 
пчелни семейства, на свободните мери, пасища и ливади, за които няма 
сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от 
списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за 
индивидуално ползване за стопанската 2022-2023  г. в размер на 15,00 лева 
/декар (без ДДС), изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21“ АД и определя годишна наемна цена  на декар за отдаване под наем за 
устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на 
пчелини под 10 пчелни семейства, на свободните мери, пасища и ливади, 
за които няма сключени наемни договори или договори за аренда, след 
отпадане от списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за 
индивидуално ползване за стопанската 2022-2023  г. на територията на 
Община „Марица” – област Пловдив в размер на 15,00 лева/декар (без 
ДДС). 



9.) Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти – 
мери, пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на 
площ, след като: 
1. Сключат с Общината договор за ползване под наем или аренда на 
общински мери, пасища и ливади. 
2. Наемната или арендна цена при сключване на договори за наем или 
аренда с Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок от датата на 
сключване на наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за 
всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината. 
3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и 
ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или 
частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 
специализиран слой по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за 
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 
схеми и мерки за плащане на площ, издадена от министъра на земеделието 
и храните, Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018 г., не се дължи заплащане на 
наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от 
сключването на договора. В договорите за предоставяне под наем или 
аренда на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за определяне 
на дължимата сума за наем или аренда се вписва информация за общата 
площ на имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния към 
датата на сключване на договора специализиран слой "Площи, допустими 
за подпомагане". Данните се изготвят от Общината чрез извършване на 
пространствено сечение между имотите по договора от кадастралната 
карта и специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", 
достъпен чрез интернет страницата на Министерството на земеделието и 
храните – неразделна част от договора. 
10.) Договорите се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на 
текущата стопанска година при условие, че е намалило или ликвидирало 
животните си с двустранно подписано допълнително споразумение към 
договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата стопанска 
година за срока на договора. 
 
11.) В отдадените под наем или аренда мери и пасища – публична 
общинска собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен 
договор за наем или аренда се разрешава поставянето на временни 
постройки за отглеждане на животните от ползвателите при спазване 
разпоредбите на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им, издадена от 
министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 
6.11.2012 г., като за поставянето им наемателите/арендаторите подават 
молба до кмета на общината чрез кмета на населеното място. В молбата се 



посочва броя на отглежданите от наемателя/арендатора животни, номерата 
на поземлените имоти, върху които лицето желае да постави временни 
постройки за отглеждане на животни, брой постройки, предложение на 
кмета на съответното населено място.  
12.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се 
осъществява от и за сметка на ползвателите. 
13.) Възлага на Кметовете по населени места да определят маршрути за 
движение на животните, пунктовете за събирането им и схеми на 
прокарите за отвеждане на животните до местата за паша и да уведомят 
пастирите. 
14.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението 
на настоящето решение. 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с 
предоставянето на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост 
за стопанската 2022-2023 година за общо и за индивидуално ползване от 
населението по реда на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители, Общински съвет намира решението за 
целесъбразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 4 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 387, взето с протокол № 11 от 
29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на Й. О. С., върху общински урегулиран поземлен имот № 
21169.9.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 9 от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 
на община „Марица“ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № № 387, взето с 
протокол № 11 от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на Й. О. С, върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.9.69  с площ 500 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 
ХVІ-9.69, жил. строителство, от кв.51, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със 
Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2773/05.12.2016 година.  
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че не са спазени условията по т. ІV, т.1 
от договора, като в посочения/определения 6-месечен срок няма внесен за 



одобряване инвестиционен проект за жилищна сграда, при което следва да 
се предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение на 
общинския съвет за учредяване възмездно право, 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 № 5 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 73242.501.1255  по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 67500,00 
(шестдесет и седем хиляди и петстотин) лева, без ДДС (по 100,00 лв/кв.м., 
без ДДС) като цена за продажба на поземлен имот № 73242.501.1255, въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 73242.501.1255 в размер на 67500,00 (шестдесет и 
седем хиляди и петстотин) лева, без ДДС (по 100,00 лв/кв.м.) без ДДС. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 73242.501.1255 с площ 675 кв.м., 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с.Труд, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ І-501.1255-
жил.стр., кв.1в,  съгл. ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-
659/20.05.2021 година, при граници и съседи: ПИ № 73242.501.2828; ПИ № 
73242.501.1802; ПИ № 73242.101.195; ПИ № 73242.101.101; ПИ № 
73242.101.102; ПИ № 73242.101.83, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3804/16.02.2021 г., и Акт № 01/27.08.2021 г. за поправка на 
Акт за ЧОС № 3804/16.02.2021 г., надлежно вписани в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 73242.501.1255 е 2777,70 (две 
хиляди седемстотин седемдесет и седем  лева и 70 ст.) лева.   



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 6 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 73242.501.2828  по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 77800,00 
(седемдесет и седем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, (по 100,00 
лв/кв.м., без ДДС) като цена за продажба на поземлен имот № 
73242.501.2828, 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 № 73242.501.2828 в размер на 77800,00 (седемдесет и 
седем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, (по 100,00 лв/кв.м., без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 73242.501.2828, с площ 778 кв.м., 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с.Труд, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ІІ-501.2828, 
жил.стр., кв.1в,  съгл. ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-
659/20.05.2021 година, при граници и съседи: ПИ № 73242.501.2829; ПИ № 
73242.501.1802; ПИ № 73242.501.1810; ПИ № 73242.101.195; ПИ № 
73242.501.1255. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 4004/30.08.2021 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр.Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 73242.501.2828 е 3201,50 (три 
хиляди двеста и един лева и 50 ст.) лева.   
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 



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

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъзразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 7 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 69874.121.24 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 13065,00 лева, 
(тринадесет хиляди шестдесет и пет лева), по 5,00 лв/кв.м.),  като цена за 
продажба на поземлен имот № 69874.121.24, 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 № 69874.121.24 в размер на 13065,00 лева, (тринадесет 
хиляди шестдесет и пет лева), по 5,00 лв/кв.м.). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 69874.121.24 с площ  2613 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Деградирала орна 
земя", местност „Умата“ по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Строево, одобрени със Заповед №РД-09-82/05.12.2007 г., при 
граници:  ПИ № 69874.1501.83; ПИ № 69874.501.959; ПИ № 69874.121.23; 
ПИ № 69874.93.23, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4032/17.11.2021 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.121.24 е 345,70 (триста 
четиридесет и пет лева и 70 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 8 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 62858.501.2088 – частна общинска собственост по кадастралната карта 
на с. Рогош, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 21300,00 лева, без 
ДДС (двадесет и една хиляди и триста лева, без ДДС), по 20,00 лв/кв.м.  
без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 62858.501.2088, въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 62858.501.2088 в размер на 21300,00 лева, без ДДС 
(двадесет и една хиляди и триста 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 № 62858.501.2088 с площ  1065 кв.м. 
с трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Рогош, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК - София, номер по предходен план: УПИ ХІV-88, кв.18 
по ЗРП, одобрен със Зап. № ИК-445/1978 г., при граници:  ПИ № 
62858.501.90; ПИ № 62858.501.1103; ПИ № 62858.501.3087; ПИ № 
62858.501.3088; ПИ № 62858.501.88; ПИ № 62858.501.89, адрес: с.Рогош, 
ул. "Петко Р.Славейков" № 33, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3755/23.10.2020 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.2088 е 3979,60 (три 
хиляди деветстотин и единадесет лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 73122.501.114, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Трилистник, област 
Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 8730,00 (осем 
хиляди седемстотин и тридесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 73122.501.114, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 73122.501.114 с площ 873 кв. м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)", при граници и съседи: ПИ № 73122.501.421; ПИ № 73122.501.422; 
ПИ № 73122.501.115 и ПИ № 73122.501.420,  по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с.Трилистник, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София,  номер 
по предходен план: УПИ І-114, кв.13 по ЗРП, одобр. със Заповед № РД-09-
152/18.06.1993 г., -с адрес: с.Трилистник,0 ул. "6-та" № 1  на собственика 
на законовопостроена жилищна сграда с идентификатор № 
73122.501.114.1, с предназначение: Жилищна еднофамилна, със застроена 
площ по скица - 90 кв.м., брой етажи 1, ЗЕНУР АСАН МУСТАФА ЕГН 
470512****, с адрес: с.Трилистник, ул. "6-та" № 1 за сумата 8730,00 (осем 
хиляди седемстотин и тридесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 73122.501.114 е 1682,40 (хиляда  
шестстотин осемдесет и два лева и 40 ст.) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 



  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив., 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 № 10 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна на 

предназначението на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.900 – 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”- област Пловдив, с цел 
разширение на територията на летище „Граф Игнатиево“, Община 
„Марица“ – област Пловдив и изграждане на обекти на техническата 
инфраструктура на летището. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 3, 
т. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), вр. с чл. 29, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи 
(ЗОЗЗ), вр. с § 6 а, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОЗЗ 
(ПРЗ на ЗОЗЗ); вр. с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и § 1 от Допълнителни 
разпоредби на Закона за държавната собственост (ДР на ЗДС), при 
условията на чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 17а, ал. 1 от ЗОЗЗ. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на поземлен имот с идентификатор 17806.47.900, с обща 
площ от 6027 кв.м., с трайно предназначение „Земеделска територия” и с 
начин на трайно ползване „Пасище“ в местността „МАЛЪК БОЗАЛЪК“, 
при граници и съседи: ПИ № 17806.47.935;  ПИ № 17806.47.8; ПИ № 
17806.47.934;  ПИ № 17806.9.1 и ПИ № 17806.1.1  – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф 
Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.04.2019 г., актуван с 
акт за общинска собственост № 1986 от 25.01.2013 г. и Акт № 01 от 
19.08.2014 г. за поправка на акт за общинска собственост № 1986 от 
25.01.2013 година, като от вид територия „Земеделска“ с НТП „Пасище“ се 
промени на „Територия на транспорта“  с НТП „За летище, аерогара“. 



 
 
ІI. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по изпълнение 
на настоящото решение, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Летище „Граф Игнатиево“ е част от инфраструктурата на 
отбраната и обезпечава изпълнението на специфични функции и задачи на 
военни формирования от състава на Военновъздушните сили (ВВС) на 
Българската армия във връзка със защита на въздушния суверенитет, 
независимостта и териториалната цялост на страната, включително и в 
рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна 
отбрана на НАТО. Необходимо е територията на летището да бъде 
разширена в ПИ № 17806.47.900 – общинско пасище, като общинският 
имот стане част от инфраструктурата на отбраната, тъй като ще се ползва 
от военни формирования от състава на Военновъздушните сили и ще бъде 
свързан непосредствено с отбрана и сигурността на страната. Относно 
горното е необходимо Общински съвет „Марица“ – област Пловдив със 
свое решение взето с мнозинство две трети от общия брой на 
общинските съветници да даде своето предварително съгласие за 
промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор                   
№ 17806.47.900 – публична общинска собственост по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - 
област Пловдив, с цел разширение на територията на летище „Граф 
Игнатиево“, Община „Марица“ – област Пловдив и изграждане на обекти 
на техническата инфраструктура на летището, като от вид територия 
„Земеделска“ с НТП „Пасище“ се промени на „Територия на транспорта“  
с НТП „За летище, аерогара“.  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 № 11 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот между 

общината и  физически лица. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 
от ЗОС и чл. 86, ал. 1, т. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в 
размер 2340,00 лева (две хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС, (по 
15,00 лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя 2340,00 лева (две хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС, (по 
15,00 лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба съсобствените идеални 
части от недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и Красимира Георгиева Ангелова, като 
продаваемата съсобствена част представлява 156/397 идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 47086.501.1287 с обща площ от 397 
кв.м. по кадастралната карта на с. Маноле, община „Марица”, област 
Пловдив, номер по предходен план: ПИ № 47086.501.265 и част от ПИ № 
47086.501.177 и новообразуван УПИ ХХVІ-501.1287-жил.строителство в 
кв.12, съгл. Заповед № РД-09-346/22.03.2021 г. на кмета на Община 
"Марица", с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници и съседи: ПИ 
№ 47086.501.1289; ПИ № 47086.501.1288; ПИ № 47086.501.178; ПИ № 
47086.501.175; ПИ № 47086.501.844, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 4003/25.08.2021 година, за сумата от 2340,00 лева (две 
хиляди триста и четиридесет) лева без ДДС, (по 15,00 лв/кв.м., без ДДС). 
Данъчна оценка на 156/397 идеални части от поземлен имот с 
идентификатор № 47086.501.1287 е в размер на 642,00 (шестстотин 



четиридесет и два) лева. 
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия по прекратяване на съсобствеността при условията на 
настоящото решение.“ 
 

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

 

  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 12 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „ Кафе  автомат 
” в с. Строево. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект: „Кафе автомат” – 1 брой в част 
от имот с идентификатор  №69874.501.1002, публична общинска 
собственост по КК и КР на с. Строево, за поставяне на тротоара  
преместваем обект: „ Кафе автомат ”, пред  УПИ VI-398, от кв.60 /ПИ с 
идентификатор № 69874.501.398, съгласно Кадастрално – 
административна информационна система на АГКК/ по плана на 
с.Строево, Община „Марица”, област Пловдив, както следва: 
 Терен  с площ от 0.53 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за поставяне на стационарен преместваем обект – 
“Кафе автомат ”, съгласно схема за временно разполагане,  приета и 
одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с Протокол № 30 
от  30.08.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община “Марица” с Решение № 431, взето с Протокол № 12 от  
28.10.2021 г. 
 Теренът представлява  част от № 69874.501.1002, целият с площ от  
4528 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин 
на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници и съседи: ПИ  
№№ 69874.501.647, 69874.501.1005, 69874.501.646, 69874.501.645, 
69874.501.637, 69874.501.822, 69874.501.821, 69874.501.820, 69874.501.667, 
69874.501.666, 69874.501.660, 69874.501.763, 69874.501.994, 69874.501.659, 
69874.501.656, 69874.501.1000, 69874.501.880, 69874.501.1049, 



69874.501.374, 69874.501.375, 69874.501.1117, 69874.501.376, 
69874.501.366, 69874.501.1011, 69874.501.1069, 69874.501.398, 
69874.501.1110, 69874.501.396, 69874.501.380, 69874.501.397, 
69874.501.381, 69874.501.382, 69874.501.383, 69874.501.1007, 
69874.501.1006, 69874.501.655  по КК и КР  на с. Строево, Община 
“Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-82/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой  - 
“Кафе автомат ”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати 
за напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и 
терени общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“.  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     
       ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 13 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект - „ Кафе 
автомат ” в с. Труд. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект  - „Кафе - автомат ” – 1 брой - в 
част от ПИ с идентификатор №73242.501.1807, публична общинска 
собственост по КК и КР на с.Труд, пред  жилищна сграда до зеленчуков 
магазин, намиращи  се в УПИ V-501.2694 жил.стр и ООД, кв.43 /ПИ с 
идентификатор № 73242.501.2694, съгласно Кадастрално – 
административна информационна система на АГКК/  по плана на с.Труд, 
Община „Марица”, област Пловдив., както следва: 
 Терен  с площ от 0.47 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за временно  разполагане  на  преместваем обект – 
“Кафе автомат ”, съгласно схема за временно разполагане,  приета и 
одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с Протокол № 30 
от  30.08.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община “Марица” с Решение № 435, взето с Протокол № 12 от  
28.10.2021 г.  
  Теренът представлява част от 73242.501.1807, целият с площ от  
23643 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници и съседи: 



ПИ №№ 73242.501.787, 73242.501.2826, 73242.501.2768, 73242.501.785, 
73242.501.525, 73242.501.684, 73242.501.76, 73242.501.1335, 73242.501.682, 
73242.501.1802, 73242.501.2996, 73242.501.2995, 73242.501.674, 
73242.501.2737, 73242.501.2734, 73242.501.1408, 73242.501.296, 
73242.501.297, 73242.501.298, 73242.501.299, 73242.501.300, 
73242.501.1470, 73242.501.646, 73242.501.2695, 73242.501.2694, 
73242.501.547, 73242.501.545, 73242.501.1394, 73242.501.549, 
73242.501.546, 73242.501.554, 73242.501.550, 73242.501.552, 73242.501.551, 
73242.501.548, 73242.501.1878, 73242.501.1724, 73242.501.1875, 
73242.501.1874, 73242.501.596, 73242.501.597, 73242.501.1808, 
73242.501.598, 73242.501.599, 73242.501.2919, 73242.501.822, 
73242.501.1925, 73242.501.1858, 73242.501.1846, 73242.501.825, 
73242.150.69, 73242.501.2649, 73242.501.826, 73242.501.2648, 
73242.501.1924, 73242.501.1058, 73242.501.1502, 73242.501.832, 
73242.501.1063, 73242.501.1503, 73242.613.42, 73242.501.1060, 
73242.501.1051, 73242.501.1524, 73242.501.1061, 73242.501.1064, 
73242.501.1373, 73242.501.1597, 73242.501.1050, 73242.501.1340, 
73242.501.1048, 73242.501.1049, 73242.501.1036, 73242.501.1346, 
73242.501.1037, 73242.501.1599, 73242.501.836, 73242.501.1598, 
73242.501.844, 73242.150.70, 73242.501.868, 73242.501.845, 73242.501.1844, 
73242.501.869, 73242.501.1842, 73242.501.820, 73242.501.1938, 
73242.501.1841, 73242.501.1939, 73242.501.1845, 73242.501.1838, 
73242.501.952, 73242.501.811, 73242.501.794, 73242.501.1806, 
73242.501.793, 73242.501.1917, 73242.501.1349, 73242.501.788, 
73242.501.1831, 73242.501.792 по КК и КР  на с. Труд, Община “Марица” – 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-76/20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София. 
 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой “Кафе - 
автомат ”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати за 
напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“.  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     
       



ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран ПИ № 61412.501.730 в полза на лица с установени жилищни 
нужди. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 30,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 
сграда в ПИ № 61412.501.730 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, 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”-Пловдив дава съгласие в полза на А. А. 
Ч., и и Г. И. Ч., , да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
61412.501.730, с площ 644 кв.м., с трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  номер по предходен план: УПИ 
ІХ-501.730-жил.стр., кв.30 по ЗРП, съгласно Заповед № РД-09-
767/08.07.2016 година на кмета на Община „Марица“, при граници на 
имота: ПИ № 61412.501.731; ПИ № 61412.501.485; ПИ № 61412.501.635 и 
ПИ № 61412.501.507 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Радиново, Община „Марица”, 
област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 



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

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 
89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 
Пловдив, са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 
условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 
необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 
на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 15 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 38950.502.920 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: 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 38950.502.920 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 Н. Д. Ш. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 38950.502.920 с 
площ 838 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. Костиево, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, номер по предходен план: УПИ VІІІ-502.920-жил.стр., кв.68 
образуван съгл. Заповед № РД-09-746/21.05.2019 г. на кмета на Община 
"Марица" за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ,  с отреждане 
за нискоетажно жилищно застрояване, с административен адрес с. 
Костиево, ул. „18-та” № 25, при граници на имота: ПИ № 38950.59.608; ПИ 
№ 38950.502.921; ПИ № 38950.502.9018; ПИ № 38950.502.919 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: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 
89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 
Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 
условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 
необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 
на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 16 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.502.14 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 40890,00 лева, без 
ДДС (четиридесет хиляди осемстотин и деветдесет лева, без ДДС), по 
30,00 лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.502.14, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.502.14  в размер на 40890,00 лева, без ДДС 
(четиридесет хиляди осемстотин и деветдесет 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 № 47086.502.14  с площ  1363 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ХІІ-772, кв.52, съгл. одобрен 
ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-885/17.10.2011 година на кмета 
на общината, при граници ПИ № 47086.502.13; ПИ № 47086.502.343; ПИ 
№ 47086.502.15 и ПИ № 47086.502.15, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 256/13.06.2005 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.502.14 е 6124,60 (шест 
хиляди сто двадесет и четири лева и 60 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 17 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.180.25 /стар 
номер 0.441/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Напоителен канал” в „Отводнителен канал“ на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 73242.180.25 /стар номер 0.441/, с 
площ от 8.797 дка, с трайно предназначение „Територия, заета от води и 
водни обекти” и начин на трайно ползване „Напоителен канал” в 
местността „Юрията“, при граници и съседи: ПИ № 73242.180.18; ПИ № 
73242.180.22; ПИ № 73242.180.20; ПИ № 73242.180.26; ПИ № 
73242.180.31; ПИ № 73242.181.1; ПИ № 73242.180.28; ПИ № 
73242.150.439; ПИ № 73242.180.21; ПИ № 73242.170.15; ПИ № 
73242.170.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 
20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК е актуван с Акт за 
публична общинска собственост №  4065 от 17.01.2022 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І., да предпреме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 



Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Поради това, че поземлен имот с идентификатор № 
73242.180.25 /стар номер 0.441/ е публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, не се използва като напоителен канал, по 
него не се подава вода от „Напоителни системи“ ЕАД, поради липса на нужните 
съоражения и има належаща нужда в масива от канал, който да се ползва от 
съседните имоти за заустване на дъждовни (условно-чисти) и пречистени 
води, тъй като в близост няма друга отводнителна система, е необходимо 
да се започне процедура по промяна начина му на трайно ползване от с 
начин на трайно ползване „Напоителен канал” в „Отводнителен канал“. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно.  

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 11845.16.135 /стар 
номер 187, квартал 0/ – публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР , 
засягащо поземления имот от 13.10.2020 година. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Напоителен канал” в „Отводнителен канал“ на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 11845.16.135 /стар номер 187, квартал 
0/, с площ от 13.852 дка, с трайно предназначение „Територия, заета от 
води и водни обекти” и начин на трайно ползване „Напоителен канал”, при 
граници и съседи: ПИ № 11845.63.7;                              ПИ № 11845.16.150; 
ПИ № 11845.16.136; ПИ № 11845.11.28; ПИ № 11845.63.134;                     
ПИ № 11845.63.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР , засягащо поземления имот от 13.10.2020 година, 
актуван с Акт за публична общинска собственост                                   № 
4064 от 17.01.2022 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І., да предпреме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по реда на Наредба                        № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 



 
 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Поради това, че поземлен имот с идентификатор № 
11845.16.135 /стар номер 187, квартал 0/ е публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. с. Войводиново, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР , засягащо 
поземления имот от 13.10.2020 година, по него не се транспортира вода за 
напояване през последните 15-20 години и гореописаният общински имот 
се използва единствено за отвеждане на отлятата по време на дъжд 
дъждовна вода от съществуващ дъждопреливник  (№2) на Гл.колектор I от 
канализационната мрежа на с.Войводиново  е необходимо да се започне 
процедура по промяна начина на трайно ползване на напоителен канал с 
идентификатор   № 11845.16.135 /стар номер 187, квартал 0/ - публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив от с начин на 
трайно ползване „Напоителен канал” в „Отводнителен канал“. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намире решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 11845.34.6 / стар номер 
148, квартал 0/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 13.10.2020 година. 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, 
ал. 1 от Закона за общинската собственост.  
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Напоителен канал” в „Отводнителен канал“ на общински 
поземлен имот, както следва:  
1. Поземлен имот с идентификатор № 11845.34.6 / стар номер 148, 
квартал 0/, с площ от 28.777 дка, с трайно предназначение „Територия, 
заета от води и водни обекти” и начин на трайно ползване „За друг вид 
водно течение, водна площ, съоръжение”, при граници и съседи: ПИ № 
11845.35.36; 11845.34.5; 11845.34.2; 11845.34.1; 56784.15.57; 11845.34.3; 
11845.35.13; 66915.32.16; 66915.32.15; 11845.41.13; 11845.40.23; 
66915.32.12; 11845.41.21; 11845.40.48; 11845.38.40; 11845.38.42; 
11845.39.27; 11845.38.25; 11845.36.38; 11845.53.83; 11845.30.47 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед                             № РД-
18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година, 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 4063 от 17.01.2022 
година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І., да предпреме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 



съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
МОТИВИ: Във връзка с това, че каналът е публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 
№  РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година, 
като по него не се транспортира вода за напояване през последните 15-20 
години и представлява част от отводнителна система, която отвежда 
дъждовни води от с.Войводиново, посредством ПИ 56784.15.5-
отводнителен канал, общинска собственост до северен обходен канал на 
гр.Пловдив ПИ № 56784.13.82, е необходимо да се започне процедура по 
промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 
11845.34.6 / стар номер 148, квартал 0/ от с начин на трайно ползване „За 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” в „Отводнителен 
канал“. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 20 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: “Тарифа за началния размер на наема за помещения и 

терени общинска собственост по категория на населените места в Община 
“Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета 
с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, 
изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС 
“Марица”/. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
  1. Общински съвет  „Марица”  приема изготвената от лицензиран 
оценител  „Пловдивинвест-21“ АД Тарифа-2022год. за началния размер на 
наема за помещения и терени, общинска собственост по категория на 
населените места в Община  “Марица”, област Пловдив и утвърждава 
наемните цени съгласно  Приложение № 1, неразделна част от настоящето 
решение. 

МОТИВИ: Във връзка с процедурите по отдаване под наем през 2022 
г. на помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 21 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект - „ Вендинг 
автомат   ” в с. Калековец. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект  - „Вендинг автомат ” – 1 брой - 
в част от ПИ с идентификатор № 35300.503.968, публична общинска 
собственост по КК и КР на с. Калековец,  пред  магазин, намиращ се в 
УПИ X -714, от кв.64 /ПИ с идентификатор № 35300.503.714, съгласно 
Кадастрално – административна информационна система на АГКК/  по 
плана на с.Калековец, Община „Марица”, област Пловдив., както следва: 
 Терен  с площ от 0.47 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за временно  разполагане  на  преместваем обект – 
“Вендинг автомат ”, съгласно схема за временно разполагане,  приета и 
одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с Протокол № 30 
от  30.08.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община “Марица” с Решение № 437, взето с Протокол № 12 от  
28.10.2021 г.   в  част от 35300.503.968, целият с площ от  3477 кв.м., с 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 
ползване: За второстепенна улица,  при граници и съседи: ПИ №№ 
35300.503.712, 35300.503.713, 35300.503.714, 35300.503.715, 35300.503.716, 
35300.503.717, 35300.503.718, 35300.503.719, 35300.503.971, 35300.503.752, 
35300.503.753, 35300.503.447, 35300.503.745, 35300.503.740, 35300.503.969, 
35300.503.741, 35300.503.742, 35300.503.743, 35300.503.967, 35300.503.744, 
35300.503.732, 35300.503.590, 35300.503.964, 35300.503.705, 35300.503.706, 
35300.503.707, 35300.503.708, 35300.503.709, 35300.503.710, 35300.503.711 
по КК и КР  на с. Калековец, Община “Марица” одобрени със Заповед № 



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 22 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
  
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект  - „Кафе автомат ” – 1 брой - в 
част от ПИ с идентификатор №73242.501.1802, публична общинска 
собственост по КК и КР на с.Труд, УПИ IV-310, кв.64 /ПИ с 
идентификатор № 73242.501.310, съгласно Кадастрално – 
административна информационна система на АГКК/  по плана на с.Труд, 
Община „Марица”, област Пловдив., както следва: 
 Терен  с площ от 0.56 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за временно  разполагане  на  преместваем обект – 
“Кафе автомат ”, съгласно схема за временно разполагане,  приета и 
одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с Протокол № 35 
от  07.10.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община “Марица” с Решение № 434, взето с Протокол № 12 от  
28.10.2021 г.  
  Теренът представлява част от 73242.501.1802, целият с площ от  5798 
кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 
трайно ползване: За второстепенна улица, при граници и съседи: ПИ №№ 



73242.501.2736, 73242.501.2737, 73242.501.1249, 73242.61.54, 73242.61.46, 
73242.501.322, 73242.61.48, 73242.61.60,  73242.501.318, 73242.501.317, 
73242.501.1717, 73242.501.307, 73242.501.314, 73242.501.321, 
73242.501.319, 73242.501.320, 73242.614.7, 73242.501.305, 73242.61.26, 
73242.501.327, 73242.501.1409, 73242.501.310, 73242.501.306, 
73242.501.295, 73242.501.2702, 73242.501.2703, 73242.501.1747, 
73242.501.1809, 73242.501.1807, 73242.501.1806, 73242.501.1928, 
73242.501.1805, 73242.501.1804, 73242.101.102, 73242.101.101, 
73242.501.2826, 73242.501.1255, 73242.501.2828, 73242.501.2829,  
73242.501.1414, 73242.501.1433, 73242.501.1254, 73242.501.6, 73242.501.7, 
73242.501.8, 73242.501.1190, 73242.501.10, 73242.501.2656, 73242.501.1334, 
73242.501.24, 73242.501.25, 73242.501.2754, 73242.501.26, 73242.501.30, 
73242.501.27, 73242.501.31, 73242.501.32, 73242.501.1185, 73242.501.1278, 
73242.501.58, 73242.501.46, 73242.501.1800, 73242.501.4 по КК и КР  на с. 
Труд, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 
18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София 
 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой “Кафе - 
автомат ”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати за 
напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“.  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     
       
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 
 
 



 
МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на 

общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 23 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

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

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за разполагане на преместваем обект  - „Кафе - автомат ” – 1 брой - в 
част от ПИ с идентификатор №73242.501.1807, публична общинска 
собственост по КК и КР на с.Труд, пред  жилищна сграда до зеленчуков 
магазин, намиращи  се в УПИ V-501.2694 жил.стр и ООД, кв.43 /ПИ с 
идентификатор № 73242.501.2694, съгласно Кадастрално – 
административна информационна система на АГКК/  по плана на с.Труд, 
Община „Марица”, област Пловдив., както следва: 
 Терен  с площ от 0.47 кв. м., представляващ  част от имот - публична 
общинска собственост, за временно  разполагане  на  преместваем обект – 
“Кафе автомат ”, съгласно схема за временно разполагане,  приета и 
одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”, с Протокол № 30 
от  30.08.2021 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община “Марица” с Решение № 435, взето с Протокол № 12 от  
28.10.2021 г.  
  Теренът представлява част от 73242.501.1807, целият с площ от  
23643 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 



начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници и съседи: 
ПИ №№ 73242.501.787, 73242.501.2826, 73242.501.2768, 73242.501.785, 
73242.501.525, 73242.501.684, 73242.501.76, 73242.501.1335, 73242.501.682, 
73242.501.1802, 73242.501.2996, 73242.501.2995, 73242.501.674, 
73242.501.2737, 73242.501.2734, 73242.501.1408, 73242.501.296, 
73242.501.297, 73242.501.298, 73242.501.299, 73242.501.300, 
73242.501.1470, 73242.501.646, 73242.501.2695, 73242.501.2694, 
73242.501.547, 73242.501.545, 73242.501.1394, 73242.501.549, 
73242.501.546, 73242.501.554, 73242.501.550, 73242.501.552, 73242.501.551, 
73242.501.548, 73242.501.1878, 73242.501.1724, 73242.501.1875, 
73242.501.1874, 73242.501.596, 73242.501.597, 73242.501.1808, 
73242.501.598, 73242.501.599, 73242.501.2919, 73242.501.822, 
73242.501.1925, 73242.501.1858, 73242.501.1846, 73242.501.825, 
73242.150.69, 73242.501.2649, 73242.501.826, 73242.501.2648, 
73242.501.1924, 73242.501.1058, 73242.501.1502, 73242.501.832, 
73242.501.1063, 73242.501.1503, 73242.613.42, 73242.501.1060, 
73242.501.1051, 73242.501.1524, 73242.501.1061, 73242.501.1064, 
73242.501.1373, 73242.501.1597, 73242.501.1050, 73242.501.1340, 
73242.501.1048, 73242.501.1049, 73242.501.1036, 73242.501.1346, 
73242.501.1037, 73242.501.1599, 73242.501.836, 73242.501.1598, 
73242.501.844, 73242.150.70, 73242.501.868, 73242.501.845, 73242.501.1844, 
73242.501.869, 73242.501.1842, 73242.501.820, 73242.501.1938, 
73242.501.1841, 73242.501.1939, 73242.501.1845, 73242.501.1838, 
73242.501.952, 73242.501.811, 73242.501.794, 73242.501.1806, 
73242.501.793, 73242.501.1917, 73242.501.1349, 73242.501.788, 
73242.501.1831, 73242.501.792 по КК и КР  на с. Труд, Община “Марица” – 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-76/20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София. 
 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой “Кафе - 
автомат ”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати за 
напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“.  
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     



       
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24 

 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

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

част от комплексен проект  на трасе на „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД“ към 
„Жилищна сграда – ново ниско свободно застрояване“ в ПИ с 
идентификатор 11845.42.13, УПИ 042013 – жил. строителство, местност 
„Турланките“, землище на с. Войводиново, Община „Марица“, Област 
Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД“ към „Жилищна сграда – 
ново ниско свободно застрояване“ в ПИ с идентификатор 11845.42.13, 
УПИ 042013 – жил. строителство, местност „Турланките“, землище на с. 
Войводиново, Община „Марица“, Област Пловдив, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен срок от обнародването му 
в държавен вестник. 
 

МОТИВИ: Във връзка със захранване с вода за питейно-битови и 
противопожарни нужди на „Жилищна сграда – ново ниско свободно 
застрояване“ в ПИ с идентификатор 11845.42.13, УПИ 042013 – жил. 
строителство, местност „Турланките“, землище на с. Войводиново, 
Община „Марица“, Област Пловдив се предвижда изграждане на 



УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД  РЕ-HDФ90 с дължина 206 м. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 25 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на 
трасе за уличен  водопровод и улична канализация до поземлен имот с 
идентификатор №78080.66.227, местност „Лисичи могили“, по плана на с. 
Царацово, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с 
осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за 
опазване на земеделските земи. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 28, 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 изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за уличен водопровод 
и улична канализация до поземлен имот с идентификатори №78080.66.227, 
местност „Лисичи могили“, с. Царацово, Община „Марица”, Област 
Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение и 
провеждане на процедура по Закона за опазване на земеделските земи. 
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 и 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.  
 
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 г. 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 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 съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, 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 осъществяване на инвестиционно намерение 
за процедура по Закона за опазване на земеделските земи, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 26 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-169/10.12.2021г. от А. И. Б.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.52.13 в м. ”Дуковица” 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 урегулиран поземлен имот  за  „Складове за селскостопанска 
продукция и селскостопанска техника“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.52.13 в м. ”Дуковица ”  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 урегулиран поземлен имот с отреждане   за 
 
 
„Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.52.13 в м. ”Дуковица ” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 413 –Псп  с нетни устройствени показатели Пз < 60%, 
Кинт – 1.2,  Поз > 30%  и височина  на застрояване до 10 м. 



Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Възложителя  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 А.. Б. 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: Във връзка с осъществяване на инвестиционни 
намерения, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 27 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-175/17.12.2021г. от Н. В. П.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.21.55 в м. ”Златината” 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 урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи 
дейности и жилищно строителство“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.21.55 в м. ”Златината” 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 урегулиран поземлен имот с отреждане   за 
 
 

„Обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“. 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.21.55 в м. ”Златината” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 638 - Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50 
%, Кинт – 1.0,  Поз > 40%  и височина  на застрояване до 10 м. 



Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Възложителя  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 Н. П. 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: 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-176/17.12.2021г. от Р. Д. Т.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.59.383 в м. ”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Склад за земеделска техника, 
дърводелски цех, складова и производствена 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 № 11845.59.383 в м. ”Баш пара”  по кадастралната карта 
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот с отреждане   за 
 
 
„Склад за земеделска техника, дърводелски цех, складова и 
производствена дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.383 в м. ”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 412 –Псп  с нетни устройствени показатели Пз < 60%, 



Кинт – 1.2,  Поз > 30%  и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Възложителя  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 Р. Т. 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: Във връзка с възникнали инвестиционни намерения, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 29 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

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

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 178 -Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) 
като собственик на поземлен имот с идентификатор 78080.90.7  в  м. 
“МЕКИШЕВИ ГЬОЛОВЕ“ по кадастралната карта на с.Царацово, 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: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, 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: 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 178-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатори № 78080.90.7  - частен имот  и част от поземлен 
имот № 78080.134.358  в м. “МЕКИШЕВИ ГЬОЛОВЕ“ по кадастралната 
карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, Община 
„Марица”, Пловдивска област,  съгласно приложеното предложение. 
Възлага на  М. К. 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: Във връзка с инвестиционно намерение, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 30 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Н.  Г. Х. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 38950.37.4 в м. ”Пъреви 
места” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за образуването на 
урегулиран поземлен имот с отреждане  за  „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 за 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 38950.37.4 в м. ”Пъреви места” по кадастралната карта 
на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за образуването на урегулиран поземлен имот с отреждане  за  
 
„Складова и обществено обслужваща дейност“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор  № 38950.37.4 в м. ”Пъреви места” по 
кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 168-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%, Кинт – 1,0,  
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  Н.  Г. Х. 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 Н.  Г. Х. 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: Във връзка с 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 31 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от М. К. Я. за одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 605-Псп (складово  производствена 
устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Ясно поле, 
местност „Лозята“, 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 87669.25.7 по кадастралната карта на с.Ясно поле, местност 
„Лозята“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„Обществено обслужващи дейности- ТИР паркинг“. 

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: 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
605-Псп (складово  производствена устройствена единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Ясно поле, местност „Лозята“, Община „Марица“, 
включващо поземлен имот с идентификатор  87669.25.7-частен имот, ПИ 
87669.24.90   и част от ПИ 87669.25.10 – общински имот по кадастралната 
карта на с.Ясно поле, местност “Лозята“, 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  
87669.25.7 по кадастралната карта на с.Ясно поле, местност “Лозята“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
 
 

„Обществено обслужващи дейности- ТИР паркинг“ 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

 
Поземлен имот с идентификатор 87669.25.7 по кадастралната карта на 
с.Ясно поле, местност “Лозята“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 605-Псп (складово  производствена устройствена единица/зона), с 
нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1,2,  Поз > 30% и 
височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 



 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 
На възложителя М. К. Я. 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.  
Възлага на М. Я.  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 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 32 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от Н. Б. С. за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на 
структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална структурна 
единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 
73242.68.4 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена “, 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: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, 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: 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатори 73242.68.4 – частен имот и част 73242.68.11 – 
общински имот  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 
Възлага на  Н. Б. С. , 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: Във връзка с осъществяване на инвестиционни 
намерения, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 33 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Красимир Райчев Райчев – управител на 

„Райчев Строй“ ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 114 -Жм (жилищна  устройствена единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Шишков герен“, 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 03839.24.1 по кадастралната карта на с.Бенковски, 
местност „Шишков герен“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
114-Жм ( жилищна устройствена единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Бенковски, местност „Шишков герен“, Община „Марица“, включващо 
поземлен имот с идентификатор  03839.24.1-частен имот  и части от ПИ 
03839.24.73 , 03839.24.30 и 03839.28.33 – общински имоти по 
кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Шишков герен“, 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  
03839.24.1 по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Шишков 
герен“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

 
Поземлен имот с идентификатор 03839.24.1 по кадастралната карта на 
с.Бенковски, местност “Шишков герен“, Община „Марица“, област 
Пловдив, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 114-Жм (жилищна устройствена единица/зона), с 
нетни устройствени показатели Пз < 45%, Кинт – 0.9,  Поз > 45% и 
височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 



 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 
На възложителя Красимир Райчев Райчев – управител на „Райчев Строй“ 
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.  
Възлага на Красимир Райчев Райчев – управител на „Райчев Строй“ ЕООД  
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“ намире решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 34 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Красимир Райчев Райчев – управител на 

„Райчев Строй“ ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ 
устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на 
структурна единица 129-Псп (складово  производствена устройствена 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Пръднев 
кладенец“, 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 03839.33.21 по кадастралната карта на с.Бенковски, 
местност „Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „Производствена, складова и 
обществено обслужваща дейност – Складова база за промишлени стоки“. 

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: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
129-Псп (складово  производствена устройствена единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Пръднев кладенец“, 
Община „Марица“, включващо поземлен имот с идентификатор  
03839.33.21-частен имот по кадастралната карта на с.Бенковски, местност 
„Пръднев кладенец“, 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  
03839.33.21 по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Пръднев 
кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – Складова 

база за промишлени стоки“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Поземлен имот с идентификатор 03839.33.21 по кадастралната карта на 
с.Бенковски, местност “Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област 
Пловдив, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 129-Псп (складово  производствена устройствена 
единица/зона), с нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1,2,  Поз 
> 30% и височина  на застрояване до 12 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 



ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
На възложителя Красимир Райчев Райчев – управител на „Райчев Строй“ 
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.  
Възлага на Красимир Райчев Райчев – управител на „Райчев Строй“ ЕООД  
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 осъществяване на инвестиционно 
намерение, Общински съвет „Марица“ намире решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 35 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

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

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ 
СЪЩЕСТВУВАЩ МТП „КАТ“ В УПИ 01022 – за шоурум за хранителни 
стоки и промишлени стоки, скалдове и офиси ДО НОВO 
ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 12.70 – 
складова и обществено–обслужваща дейност ПО КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129(1) от 
ЗУТ, във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи и чл.28, ал. 2 от ППЗОСС. 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ 
МТП „КАТ“ В УПИ 01022 – за шоурум за хранителни стоки и промишлени 
стоки, скалдове и офиси ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, 
МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 12.70 – складова и обществено-обслужваща 
дейност ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-
ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.  

 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на  склад - магазин за 
резервни части за леката и тежката промишленост и офис в УПИ 12.70 
складова и обществено-обслужваща дейност,  „Електроразпределение 
Юг“ ЕАД предвижда изграждането на нова кабелна линия НН от 
съществуващ МТП „КАТ“ в УПИ 01022 – за шоурум за хранителни стоки 
и промишлени стоки, скалдове и офиси до ново  електромерно табло, 



монтирано пред УПИ 12.70 складова и обществено-обслужваща дейност. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 36 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе за външно ел.захранване на поземлен имот с идентификатор 
№78080.66.227, местност „Лисичи могили“, по плана на с. Царацово, 
Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на 
инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на 
земеделските земи. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 28, 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 изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за външно 
ел.захранване на поземлен имот с идентификатори №78080.66.227, 
местност „Лисичи могили“, с. Царацово, Община „Марица”, Област 
Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение и 
провеждане на процедура по Закона за опазване на земеделските земи. 
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 и 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.  
 
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 г. 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 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 съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, 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 електрозахранването на имота, и 
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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 37 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от М. Д. Т. за одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 536-Жм (жилищна  устройствена 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност 
„Дикилиташ“, 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 66915.22.19 по кадастралната карта на с.Скуатре, местност 
„Дикилиташ“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 
имот за „Жилищно строителство“. 

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

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
536 -Жм (жилищна устройствена единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Скутаре местност „Дикилиташ“, Община „Марица“, включващо 
поземлен имот с идентификатор  66915.22.19 - частен имот по 
кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Диликиташ“, 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  
66915.22.19 по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Диликиташ“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
 

„Жилищно строителство“ 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

 
Поземлен имот с идентификатор 66915.22.19 по кадастралната карта на 
с.Скутаре, местност “Дикилиташ“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 536-Жм (жилищна устройствена единица/зона), с нетни 
устройствени показатели Пз < 45%, Кинт – 0.9,  Поз > 45% и височина  на 
застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 



С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 
На възложителя М. Т. 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.  
Възлага на М. Т.  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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 38 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

за отклонение от разпределителен газапровод, извън урбанизираната 
територия на община Марица, землище на с.Царацово към обект 
„Газоснабдяване на община Марица“, Подобект: „Отклонение от 
разпределителен газопровод, извън границата на урбанизираната 
територия на община Марица – клон 2 за захранване на ПИ 78080.88.334“ 
преминаващ през имоти по КК на с.Царацово , община Марица, област 
Пловдив, вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-
ПП. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на Отклонение от разпределителен газопровод, извън границата 
на урбанизираната територия на община Марица – клон 2 за захранване на 
ПИ № 78080.88.334“,землище с.Царацово община „Марица“, област 
Пловдив по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

МОТИВИ: Във връзка с газозахранването на имота, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 39 

 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за транспортен 

достъп до имот 11845.46.20   /стар идентификатор 11845.46.16/,  по КК на 
с. Войводиново, в обхвата на част от имот с идентификатор  11845.47.50  с 
НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  по КК на с. 
Войводиново и част от имот с идентификатор с 29235.28.54 с НТП „За 
селскостопански горски ведомствен път“ по КК на с. Желязно, Община 
„Марица“, Област Пловдив.“ 

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

 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места и 
селищните образувания: ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до 
имот 11845.46.20 /стар идентификатор 11845.46.16/,  по КК на с. 
Войводиново, в обхвата на част от имот с идентификатор  11845.47.50  с 
НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  по КК на с. 
Войводиново и част от имот с идентификатор с 29235.28.54 с НТП „За 
селскостопански горски ведомствен път“ по КК на с. Желязно, Община 
„Марица“, Област Пловдив.“ 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на „Транспортен 
достъп до имот 11845.46.20 /стар идентификатор 11845.46.16/,  по КК на с. 
Войводиново, в обхвата на част от имот с идентификатор  11845.47.50  с 
НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  по КК на с. 
Войводиново и част от имот с идентификатор с 29235.28.54 с НТП „За 
селскостопански горски ведомствен път“ по КК на с. Желязно, Община 



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

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 40 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп и промяна 
предназначението на част от полски пътища – ПИ с ИД №№11845.7.16, 
11845.7.35 и 11845.9.33 в път с трайна настилка, към обект: „ПУП-ПРЗ ЗА 
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ №11845.7.25, по КК на 
с.Войводиново, местност „Полук Тарла“, община Марица, област 
Пловдив.“ 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за транспортен 
достъп и промяна предназначението на част от полски пътища – ПИ с ИД 
№№11845.7.16, 11845.7.35 и 11845.9.33 в път с трайна настилка, към обект: 
„ПУП-ПРЗ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ №11845.7.25, 
по КК на с.Войводиново, местност „Полук Тарла“, община Марица, област 
Пловдив.“ 

МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на „Транспортен 
достъп и промяна предназначението на част от полски пътища – ПИ с ИД 
№№11845.7.16, 11845.7.35 и 11845.9.33 в път с трайна настилка, към 
обект: „ПУП-ПРЗ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ 
№11845.7.25, по КК на с.Войводиново, местност „Полук Тарла“, община 
Марица, област Пловдив.“ Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 41 

 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план в обхвата на ПИ с идентификатор №61412.14.32,  в землището на 
с.Радиново“, община „Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп до 
имот с идентификатор 61412.14.225 по КК на с.Радиново, Община Марица, 
Област Пловдив.“ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на 
ПУП - Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №61412.14.32,  
в землището на с.Радиново“, община „Марица“,  за осигуряване на 
транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.14.225 по КК на 
с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив.“, съгласно чл.108, ал.5, 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. 
2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 
ПУП – Парцеларен план. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 
4. Дава съгласие инвеститора „Интерлинк Груп“ АД, да извърши всички 
необходими съгласувателни  мероприятия с администрации и 
експлоатационни дружества. 
4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 
за разглеждане от Общински съвет 
5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
 
 
 
 



МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на   транспортен 
достъп до имот с идентификатор 61412.14.225 по КК на с.Радиново, 
Община Марица, Област Пловдив.“, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 42 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ Х-озеленяване в кв.91 по регулационния план на с.Граф 
Игнатиево,община Марица. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.   Дава съгласие за изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-
Зеленина в кв.91 по плана на с.Граф Игнатиево,община Марица. 

 
2. Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 

действия съгласно ЗУТ.  
 

МОТИВИ: С цел задоволяване нарастналите жилищни нужди и 
нереализирано мероприятие по озеленяване е необходимо изменение на 
подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 43 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ І-зеленина в кв.23 в който е вкючен ПИ № 66915.502.232 по 
регулационния план на с.Скутаре,община Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.62а, ал.4 от ЗУТ. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.  Дава съгласие за изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ І-
зеленина в кв.23 в който е включен ПИ № 66915.502.232 по 
регулационния план на с.Скутаре,община Марица.  

 
2. Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 

действия съгласно ЗУТ.  
 

МОТИВИ: Имота се ползва от съсобствениците като в него има 
изградени жилищни сгради, гаражи и други стопански постройки. 
Мероприятията по озеленяване на имота не са осъществени. Имотът не е 
актуван като общинска собственост. Не е извършено отчуждаване и няма 
започната процедура до момента. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно.  

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 44 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ ХХV-зеленина в кв.58 /ПИ№66915.502.1273/  по регулационния план 
на с.Скутаре,община Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.62а, ал.4 от ЗУТ. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.  Дава съгласие за изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-
зеленина в кв.58 /ПИ№66915.502.1273/ по регулационния план 
на с.Скутаре,община Марица. 

 
2. Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 

действия съгласно ЗУТ.  
 

МОТИВИ: Имота е публична общинска собственост. Мероприятията 
по озеленяване на имота не са осъществени. Няма изградени паркове, 
градини, площадки за игри и културни дейности, както и мемориални 
обекти/паметници или паметни плочи/. С промяна предназначението на 
УПИ ХХV-зеленина не се нарушават нормативите за озеленените площи в 
населеното място. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 45 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Заявление от К. Г. К. за одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 403 Тсп (складово  производствена 
устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Желязно, 
местност „Мерата“, 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 29235.4.56 по кадастралната карта на с.Желязно, местност 
„Мерата“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – Склад за 
промишлени стоки и склад за дървен материал“. 

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: 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
403 Тсп (складово  производствена устройствена единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Желязно, местност „Мерата“, Община „Марица“, 
включващо поземлен имот с идентификатор  29235.4.56-частен имот  и 
част от 29235.4.45 – общински имот , 29235.10.22 – общински имот  и 
29235.4.42 – общински имот по кадастралната карта на с.Желязно , 
местност „Мерата“, 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  
29235.4.56 по кадастралната карта на с.Желязно, местност “Мерата“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
 „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – Склад за 
промишлени стоки и склад за дървен материал“. 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 29235.4.56 по кадастралната карта на 
с.Желязно, местност “Мерата“, Община „Марица“, област Пловдив, попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 603-
Тсп (складово  производствена устройствена единица/зона), с нетни 
устройствени показатели Пз < 50%, Кинт < 0.8,  Поз > 40% и височина  на 
застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 



да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 
На възложителя се дава предварително съгласие за провеждане на 
процедура по промяна на предназначението на имоти-общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
Възлага на К. К.  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 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 46 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Ж. А. К. и Б. Н. К. за одобрение на проект 

за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 341 - Ок (устройствена структурна 
единица/зона за курорт и допълващи функции), като собственици на 
поземлен имот с идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на 
с.Калековец, местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област Пловдив. 

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 част от поземлен 
имот с идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на с.Калековец, 
местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област Пловдив., 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „Зона за отдих и рекреация“. 

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: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
341 - Ок (устройствена структурна единица/зона за курорт и допълващи 
функции), с част от зона 342- Оз (устройствена структурна единица/зона за 
озеленяване)  включващо част от поземлени имоти с идентификатори 
35300.3.66 – частен имот и част 35300.3.14 – общински имот  по 
кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кичуковите“, 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 част от поземлен имот с идентификатор  
35300.3.66 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кичуковите“, 
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
 „Зона за отдих и рекреация“ 
 и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на 
с.Калековец, местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област Пловдив, 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 341-Ок (складово  производствена устройствена единица/зона), с 
нетни устройствени показатели Пз < 40%, Кинт – 0.8,  Поз > 50% и 
височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 



Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
На възложителите  Ж. А. К. и Б. Н. К. 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.  
Възлага на Ж. А. К. и Б. Н. К. 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.  
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 инвестиционни намерения относно 
облагородяване на терена, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 47 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе за кабел НН от съществуващо  ТНН на  ТП “БГ шосе“ в УПИ 
66.21 асфалтова база до ново електромерно табло ТЕПО Б+, монтирано 
пред ПИ 69874.66.16 по кадастралната карта на с. Строево. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на 
ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за кабел НН от 
съществуващо ТНН на  ТП “БГ шосе“ в УПИ 66.21 - асфалтова база до 
ново електромерно табло ТЕПО Б+, монтирано пред ПИ 69874.66.16 по 
кадастралната карта на с. Строево. 
 
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.  
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 в М 1: 1 000 като 
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
Парцеларен план изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с провеждане на процедура по утвърждаване 
на трасе за проектиране, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на 
трасе за кабел НН от съществуващо ТНН на  ТП “БГ шосе“ в УПИ 66.21 - 
асфалтова база до ново електромерно табло ТЕПО Б+, монтирано пред ПИ 
69874.66.16 по кадастралната карта на с. Строево, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 48 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-7 / 13.01.2022г. от „СИЕНИТ 

ИНВЕСТ“ АД  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 61412.15.179 в м. ”Шопови брести” по кадастралната 
карта на с.Радиново, 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“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 61412.15.179 в м. ”Шопови брести” по кадастралната 
карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот с отреждане   за 
 

„Производствена и складова дейност“ 
 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 61412.15.179 в м. ”Шопови брести” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 145 - 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  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 „СИЕНИТ ИНВЕСТ“ АД  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: Във връзка с 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 49 

 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект Проект „Изграждане на 
велоалея със зона за отдих в с. Бенковски “ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси и Административен договор № 
BG06RDNP001-19.292-0002-C01/11.08.2021 г.    с Държавен фонд 
„Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  
 Общински съвет „Марица“ дава съгласие за предоставяне на 
временен безлихвен заем от бюджета на Община „Марица“ по 
извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от европейския съюз 
чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер на 119 936.11 лева, за 
изпълнението на Проект „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. 
Бенковски“, одобрен за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор  № 
BG06RDNP001-19.292-0002-C01/11.08.2021 г.. 

1. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване 
средствата от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова 
помощ - Държавен фонд „Земеделие“. 

2. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 

 
 
 
 
 



МОТИВИ: С цел ускоряване процеса на изпълнение на проекта, 
считам е целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на 
временен безлихвен заем от бюджета 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 50 

 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект „Проучване на Римски път“ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси и Административен договор № 
BG06RDNP001-19.019-0013-C01/24.11.2021 г с Държавен фонд 
„Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица“  
 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на 
Средствата от европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в 
размер на 21 660.00 лв, за изпълнението на проект „Проучване на Римски 
път“, одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор № 
BG06RDNP001-19.019-0013-C01/24.11.2021 г  
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване 
средствата от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - 
Държавен фонд „Земеделие“. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението.  
 
 

МОТИВИ: С цел обезпечаване ефективната работа и изпълнение на 
проекта, е целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на 
временен безлихвен заем от бюджета на Община „Марица“ по 



извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от европейския съюз. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 51 

 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект „Изграждане на физкултурен 
салон в основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево“ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси и Административен договор № 
BG06RDNP001-19.032-0005-С01/29.01.2020 г.    с Държавен фонд 
„Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“  
 Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на 
Средствата от европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“, в 
размер на 118 625.77 лева, за изпълнението на Проект „Изграждане на 
физкултурен салон в основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф 
Игнатиево“, одобрен за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г, с Административен договор  № 
BG06RDNP001-19.032-0005-С01/29.01.2020 г.. 
1. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване 
средствата от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - 
Държавен фонд „Земеделие“. 
2. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
  

МОТИВИ: С цел ускоряване процеса на изпълнение на проекта е 
целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на временен 



безлихвен заем от бюджета 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 52 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ чрез процедура 

BG 06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  с Проект „Реконструкция на 
пространството пред Културен дом с. Маноле, община „Марица““ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
Наредба №22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони  за периода 2014 – 2020 г. на Министерство на 
земеделието, храните и горите. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Процедура  BG 06RDNP001-19.032 „МИГ – Община 
Марица“, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  с Проект 
„Реконструкция на пространството пред Културен дом с. Маноле, Община 
„Марица““  
2. Дейностите, включени в проектното предложение отговарят на 
приоритетите на План за интегрирано развитие на Община „Марица“ 
/ПИРО/ за периода 2021-2027 г. 
3. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 
„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 
подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 
 
 
 



МОТИВИ: Проектът ще реализира подобрена и благоустроена среда 
за отдих, с което ще се подобри качеството на живот в населеното място. 
Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 53 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по Програмата 

на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в 
Европа – „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027 г., Ключова дейност 1 „Образователна 
мобилност за граждани“ в областта на образованието за възрастни. 

 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица“ дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027 г., Ключова дейност 1 
„Образователна мобилност за граждани“ в областта на образованието за 
възрастни с Проект „ Споделени неформални практики в сферата на 
„Педагогиката на наследството“ 
 
 2. Дейностите, включени в проектното предложение отговарят на 
приоритетите на План за интегрирано развитие на Община „Марица“ 
/ПИРО/ за периода 2021-2027 г. 
 
 3. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 
„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 
подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 
 
 
 

МОТИВИ:  Процедурата на финансиране е свързана с подкрепа на 
образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г. 
Програмата е насочена към увеличаване възможностите, предлагани за 
професионално обучение и израстване за приобщаващи и сплотени, 



екологични и адаптирани към технологиите общества. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 54 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на списък на длъжностите и на лицата, които 

имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до 
местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места 
за 2022 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 37 от ПМС № 
408/23.12.2020 г. и чл.6 от ПМС №481/30.12.2021 г.. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Утвърждава   списък на длъжностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до 
местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места 
за 2022 г., както следва: /Приложение 1 - списък/ 
 
 2. Предоставя правомощия на кмета на община „Марица“ и 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, в рамките на 
утвърдените им бюджети да актуализират списъците в течение на 
годината.  
 
 

МОТИВИ: Във връзка с компенсиране на разходите за транспорт на 
служителите в община „Марица“, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 55 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в 
Община „Марица” 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.11 ал. 10 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

I. Определя  второстепенните разпоредители с бюджет за 2022  
година, както следва: 

1.Заместник кмет Анелия Симеонова  -  за  „Образование” 
 2.Директора на ОУ „Георги Бенковски” с. Бенковски 
 3.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново 
 4.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил 
 5.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево 
 6.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк 
 7.Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец 
 8.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево 
 9.Директора на СУ „Васил Левски” с. Маноле 
 10.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош 
 11.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре 
 12.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево 
 13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд 
 14.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово 
 

МОТИВИ: Във връзка с  изпълнение изискванията на чл.11 ал. 10 от 
Закона за публичните финанси,  Общински съвет „Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 



Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 56 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Д. Н. Н., с. Калековец, , в размер на 1000лв. 
  

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

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова 
 
 
 
 
 
 

Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 57 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Правилника за 
финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 3000 лева /три хиляди лева/ на Д. Х. Х., от с. Маноле, за лечение 
на безплодие чрез инвитро процедура. 

 
МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“. Ето 
защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 58 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на награда. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ 
под формата на награда на:   
 
1. Ивон Савикова, състезателка  по тенис на корт, в размер на 1000лв. 
за подпомагане и развитие на спортната и кариера. 
  

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

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 59 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 
ОТНОСНО: Цените за арендно плащане при предоставяне под 

аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – 
общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за 
общинската собственост и чл. 120, ал. 4 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет “Марица” – Област Пловдив: 
І. Приема изготвената от лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ 
Експертиза за определяне размера на начална годишна цена за арендно 
плащане по видове култури при предоставяне  под  аренда за земеделско 
ползване на земи общинска собственост на Община  „Марица“ -  област  
Пловдив  за  2022  година  и  утвърждава   следните   начални  годишни   
цени   за   арендно   плащане  по  видове  култури   при    предоставяне  под 
аренда за  индивидуално  земеделско   ползване на   свободните поземлени 
имоти или части от тях – общинска  собственост,  необлагаеми  с                     
ДДС  сделки,  съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената 
стойност, както следва: 
І.1. За създаване и отглеждане на земеделски култури, както следва: 
 

КУЛТУРИ 
 

ПЕРИОД ПЕРИОД ПЕРИОД  ПЕРИОД 

1. Лозова 
култура 

1-3 години 4-7 години 8-20 години Над 20 години 

 12,00 лева 
на декар 
за година 

50,00 лева 
на декар 
за година 

75,00 лева на 
декар 

за година 

50,00 лева на 
декар 

за година 
2. Овощни 
култури 

1-4 години 5-7 години 8-20 години Над 20 години 

- Семкови  12,00 лева 
на декар 
за година 

40,00 лева 
на декар 
за година 

65,00 лева на 
декар 

за година 

55,00 лева на 
декар 

за година 
- Костилкови 12,00 лева 

на декар 
42,00 лева 
на декар 

62,00 лева на 
декар 

45,00 лева на 
декар 



за година за година за година за година 
- Черупкови 
/ 
орехоплодни
/ 

12,00 лева 
на декар 
за година 

45,00 лева 
на декар 
за година 

60.00 лева на 
декар 

за година 

45,00 лева на 
декар 

за година 

3.Ягодоплод
ни култури 

1-ва година 
12,00 лева 
на декар 
за година 

2-5 години  
56,00 лева на декар за година 

4. Етерично 
– маслени 
култури 
/роза, мента, 
лавандула, 
шипка и др./ 

1-ва година 
12,00 лева 
на декар 
за година 

2-3 години 
48,00 лева на 

декар 
за година 

Над 3-10 
години 

80,00 лева на 
декар 

за година 

Над 10 
години 

50,00 лева на 
декар 

за година 

 1 -3 години 4-7 години 8-30 години 31-45 години
5. Черница 12,00 лева 

на декар 
за година 

22,00 лева на 
декар 

за година 

40,00 лева на 
декар 

за година 

35,00 лева на 
декар 

за година 
6. Разсадник 
за 
отглеждане 
на 
посадъчен 
материал-
дървесен 
вид 
„Пауловния
“ 

40,00 лева на декар за година 

7. 
Култивиран
и билки 

1-ва година 
12,00 лева 
на декар 
за година 

2-5 години  
26,00 лева на декар за година 

 
І.2. За отглеждане на съществуващи земеделски култури, както следва: 
 

КУЛТУРИ 
 

Цена в лева на декар  
за година 

1. Лозова култура 60 
2. Овощни култури (семкови, костилкови, 
черупкови (орехоплодни) 

65 

3. Етерично – маслени култури /роза, мента, 
лавандула, шипка и др./ 

60 



4. Черница 40 
 
ІІ. В случай, че имотите са поливни, арендното плащане да се коригира с 
коефициент за поливност 1,5. 
ІІІ. Арендната  цена  се  актуализира  ежегодно  към  месеца  на  сключване  
на договора за текущата година. Актуализация на арендната цена се 
извършва само в случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към 
месеца на сключване на договора за текущата година спрямо месеца на 
сключване на договора за предходната година. Инфлацията се изчислява 
на база на Индекса на потребителските цени-месечен, спрямо същия месец 
за предходната година, официално обявен от Националния статистически 
институт. Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава 
с първоначално договорената годишна цена за арендно плащане, като 
получената сума се прибавя към последната договорена годишна цена за 
арендно плащане. Изменението на цената за арендно плащане се извършва 
с двустранно подписано допълнително споразумение към договора за 
аренда. 
  

МОТИВИ: Във връзка с предоставяне под аренда за земеделско 
ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за 
създаване и отглеждане на земеделски култури през 2022 г., от независим 
оценител „Пловдивинвест – 21” АД бе изготвена експертиза за определяне 
размера на начални годишни цени по видове култури за арендно плащане 
при предоставяне под аренда на земите - 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 60 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско 

ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на 
пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на 
Община „Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за 
общинската собственост; чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството и чл. 120, 
ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община “Марица”. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І. Общински съвет “Марица” – област Пловдив приема изготвената 
от лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ Експертиза за определяне 
размера на начална годишна наемна цена при предоставяне под наем на 
земи за земеделско ползване, собственост на Община „Марица” – област 
Пловдив  за  2022  година, като:  
1. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне 
под наем за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – 
общинска собственост, по видове както следва: 
1.1 Земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на 
населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от 
Закона за данък върху добавената стойност : 
1. За отглеждане на полски култури – 40,00 лева на декар; 
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 55,00 лева на декар; 
3. За оранжерийно производство – 65,00 лева на декар; 
4. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар. 
5. За отглеждане на тревни смески – 10,00 лева на декар. 
1.2 Земи за земеделско ползване или части от тях, включени в 
строителните граници на населените места: 
1. За отглеждане на полски култури – 30,00 лева на декар (без ДДС); 
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 65,00 лева на декар 
(без ДДС); 



3. За оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС); 
4. За производство на посадъчен материал – 35,00 лева на декар (без ДДС). 
5. За отглеждане на тревни смески – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне на 
общински поземлени имоти или части от тях под наем за стопански нужди 
за настаняване на пчелни семейства и определя начални годишни наемни 
цени за предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под 
наем за стопански нужди за настаняване на пчелни семейства, както 
следва: 
2.1. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска 
собственост извън регулацията на населените места за устройване на 
пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството: 
1. Земи с НТП „Нива“ –  37,00 лева на декар (без ДДС); 
2. Ливади  – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2.2. Земи за земеделско ползване или части от тях – публична общинска 
собственост извън регулацията на населените места за устройване на 
пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството и чл. 37 и – 
чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние: 
1. Мери и пасища – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – общинска собственост, 
включени в строителните граници на населените места за устройване на 
пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството: 
 
1. Свободни незастроени поземлени имоти  – 45,00 лева на декар (без 
ДДС). 
ІІ. Наемната  цена  се  актуализира  ежегодно  към  месеца  на  сключване  
на договора за текущата година. Актуализация на наемната цена се 
извършва само в случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към 
месеца на сключване на договора за текущата година спрямо месеца на 
сключване на договора за предходната година. Инфлацията се изчислява 
на база на Индекса на потребителските цени-месечен, спрямо същия месец 
за предходната година, официално обявен от Националния статистически 
институт. Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава 
с първоначално договорената годишна наемна цена, като получената сума 
се прибавя към последната договорена годишна наемна цена. Изменението 
на наемната цена се извършва с двустранно подписано допълнително 
споразумение към договора за наем. 
 

МОТИВИ: Във връзка с отдаването под наем на общински 
поземлени имоти за земеделско ползване и за стопански нужди за 
устройване на пчелини през 2022 г., в изпълнение на чл. 117, ал. 3 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество на Община “Марица” от независим оценител „Пловдивинвест 
– 21” АД бе изготвена Експертиза за определяне размера на начална 
годишна наемна цена при предоставяне под наем на земи за земеделско 
ползване, собственост на Община „Марица” – област Пловдив. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 61 

Взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:   
 
1. Т. К. Г. с. Калековец, в размер на 3 000 лв срещу разходооправдателен 
документ. 
 
 

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

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 


