
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Р Е Ш Е Н И Е № 62 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

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

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

Закон за общинската собственост. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 

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

област Пловдив за 2021 година”, както следва: 

І. В раздел ІІІ. „По предложения от кметове на населени  места и 

общинска администрация за започване на процедура за продажба  по 

чл.35 от ЗОС“: 

За с.Маноле се добавя: 

ПИ 22.145    НТП Нива         -     8941 кв.м. 

ПИ 502.380  НТП Незастроен имот за жилищни нужди  –  18207 кв.м.  

 

За с.Граф Игнатиево се добавя: 

ПИ 26.59  НТП Друг вид земеделсдка земя  - 8344 кв.м. 

 

За с. Динк  се добавя: 

ПИ 501.47  НТП Ниско застрояване (до 10м) – 804 кв.м. 

 

За с.Калековец отпада: 

ПИ 502.560 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 852 кв.м. 

 

 

ІІ.  В раздел VІ. Отреждане  имоти да социални жилища по чл.49а от 

ЗОС 

 

За с.Калековец се добавя: 



½ ПИ 502.560 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 852 кв.м. 

½ ПИ 502.560 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 852 кв.м. 

 

За с. Динк  отпада: 

ПИ 501.47  НТП Ниско застрояване (до 10м) – 804 кв.м. 

 

ІІI. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска 

собственост за отдаване под наем 

 

За с. Войводиново се добавя: 

 

Общински терен с площ 25.9 кв. м., представляващ част от ПИ № 

11845.502.350 – частна общинска собственост 

 

За с. Войсил се добавя: 

 

Помещение в страда с идентификатор № 501.341.1 – 1 бр., СО с 

идентификатор № 501.341.1.9 – 23 кв. м. – публична общинска собственост 

 

За с. Калековец се добавя: 

Помещение в сграда с идентификатор № 35300.502.413.1 – 1 бр. СО с 

идентификатор №35300.501.413.1.1 - 24 кв. м. – частна общинска 

собственост 

 

Помещение в сграда с идентификатор № 35300.502.412.1 – 1 бр. СО с 

идентификатор № 35300.502.412.1.12 – 29.60 кв. м. – публична общинска 

собственост 

 

За с. Рогош се добавя: 

 

Общински терен с площ 11 кв. м., представляващ част от ПИ № 

62858.501.475 – частна общинска собственост 

 

За с. Царацово се добавя: 

 

Общински терен с площ 30 кв. м., представляващ част от ПИ № 

78080.501.436 – публична общинска собственост 

 

ІV.  В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 

наем/аренда на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 

 

за с. Граф Игнатиево се добавя: 



 
НОВ НОМЕР ПО 

КАД. КАРТА 

СТАР 

НОМЕР ПО 

КВС 

ПЛОЩ В 

КВ.М 

НАЧИН НА 

ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН

ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  

ПРИ 

НЕПОЛИВНИ 

УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 

С. ГРАФ 

ИГНАТИЕВО         

 

17806.8.74    6247 Нива Малък бозалък V 

17806.27.56    3750 Нива Мерата V 

17806.32.58    8324 Нива Пумпалица ІV 

17806.38.42    5002 Нива Гюла V 

17806.40.13  8514 Нива Залъмова 

могила 

VІ 

17806.40.14   8777 Нива Залъмова 

могила 

VІ 

17806.23.22   4302 Нива Ракетна 

площадка 

VІ 

 

за с. Строево се добавя: 

 
НОВ НОМЕР ПО 

КАД. КАРТА 

СТАР 

НОМЕР ПО 

КВС 

ПЛОЩ В 

КВ.М 

НАЧИН НА 

ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН

ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  

ПРИ 

НЕПОЛИВНИ 

УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 

С. СТРОЕВО         
 

69874.32.28   18400 Нива КАПСИДАТА V 

 

за с. Скутаре се добавя: 

 
НОВ НОМЕР ПО 

КАД. КАРТА 

СТАР 

НОМЕР ПО 

КВС 

ПЛОЩ В 

КВ.М 

НАЧИН НА 

ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН

ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  

ПРИ 

НЕПОЛИВНИ 

УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 



С. СКУТАРЕ         
 

66915.5.34   9245 Нива КЪЧКЪНИЦА ІV 

66915.7.146 
 

8499 Нива БАШ ПАРА ІV 

66915.7.182 
 

6499 Нива БАШ ПАРА V 

66915.8.54 
 

6001 Нива СТАРИ ЛОЗЯ ІV 

66915.8.70  9102 Нива СТАРИ ЛОЗЯ ІV 

66915.10.163  
7179 Нива ЧАИРИТЕ V 

66915.11.33  
7183 Нива ЧАИРИТЕ V 

66915.11.42  
1892 Нива ЧАИРИТЕ V 

66915.11.45-  

чл. 19 от ЗСПЗЗ  

1901 Нива ЧАИРИТЕ V 

 
 
 

За с.Маноле отпада:  

47086.502.380       18 208 За друг 

общ., 

обект  

   

 
 
 

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

 

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

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

ползването на земеделските земи) 

 

Отпада: 

 
населено 

място 

№ на имот  

пасища 

кв.м. № на имот 

ливади  

кв.м. Стопанисван

о от 

общината 

№ на имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливади 

кв.м. 

с. 

Бенковски 

03839.2.66– V 

категория 

5813, от тях 

2200 м2 в 
Слой 

допустим за 

подпомагане 
(СДП) 

0 0 0 0 0 0 0 

  03839.5.55– V 

категория 

3550               

  03839.15.96– V 
категория 

13973, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  03839.17.33– Х 
категория 

1583, от тях 
500 м2 в 

СДП 

              



  03839.17.66– Х 

категория 

75359, от тях 

1343 м2 в 

СДП 

              

  03839.18.51– VІ 
категория 

53497, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  03839.19.40– V 
категория 

1068               

  03839.22.46– V 

категория 

33551               

  03839.24.34– Х 
категория 

40936, от тях 
11100 м2 в 

СДП 

              

  03839.25.39– Х 
категория 

26464, от тях 
2700 м2 в 

СДП  

              

  03839.25.43– V 
категория 

1153 от тях 
380 м2 в 

СДП 

              

  03839.32.46– V 

категория 

164               

  03839.32.48– V 

категория 

1133               

  03839.33.27– V 

категория 

1967               

  03839.34.100– 

VІ категория 

1054               

  03839.34.287– 

VІ категория 

8798               

  03839.36.291– 

Х категория 

3819, изцяло 

попада в  

 
СДП 

              

  03839.37.2– V 

категория 

9238, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  03839.40.2– Х 

категория 

17641, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

  03839.47.2– V 

категория 

7415               

  03839.48.5– V 
категория 

4018               

                    

с. 

Войводинов

о 

11845.12.23 – 
ІV категория 

228 0 0 0 0 0 0 0 

  11845.15.1-част 

в южната част 

– ІV категория  

19500                

 

11845.15.1 –              
ІV категория-

част в средната 

му част 

43 083, 

попадат в 

СДП 

       

  11845.19.77 ІV 

категория 

2273               

  11845.50.233– 

ІV категория  

1850               

  11845.50.235– 

ІV категория 

262               

  11845.60.5– ІV 

категория 

850               

  11845.60.6– ІV 

категория 

5839, от тях 

1580 м2 в 

СДП 

              

  11845.63.5– ІV 
категория 

428               

                    

с. Войсил     0 0 0 0 0 0 0 



  12019.9.41– V 

категория 

22600, от тях 

12470 м2 в 

СДП 

              

  12019.10.12– V 
категория 

11971, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  12019.14.35– V 
категория 

10209               

  12019.14.36– V 

категория 

21307               

  12019.14.304– 
ІV категория  

31583               

  12019.14.309–V 

категория 

3293, от тях 

2000 м2 в 
СДП 

              

  12019.15.42– ІV 

категория 

10866, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.15.589– 

ІV категория  

2129, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  12019.24.116– 

V категория 

1838, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  12019.24.283– 

V категория 

1814,  

от които 900 

м2  попадат в 
СДП 

              

  12019.28.696– 

V категория 

2864               

  12019.28.697– 
V категория 

636               

          

Постоянно 

затревени 

площи (ПЗП) 

12019.20.3-част 

от 7005 м2 в 

западната част 

свободни– ІV 
категория 

7005, изцяло 

попада в 

СДП 

              

 12019.15.8 – 

VІ категория 

47560, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

  12019.21.1- 

свободни 31250 

м2 в 
североизточнат

а му част  – 

V категория 

31250, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

с. Граф 

Игнатиево 

17806.2.19– V 
категория 

1452 0 0 0 0 0 0 0 

  17806.4.78– V 

категория 

1180, от тях 

770 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21827 

м2 

17806.13.170– 

V категория 

21907, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  17806.15.145– 

V категория 

10759               

(ПЗП) 3707 

м2 

17806.15.146– 

V категория 

4283, изцяло 

попада в 

СДП 
 

              

  17806.15.233– 

V категория 

 

149               

(ПЗП) 3219 

м2 

17806.15.430– 

V категория 

 

5860               



(ПЗП) 1272 17806.18.147– 

V категория 

1437, изцяло 

попада в 

СДП 

 

              

(ПЗП) 20097 

м2 

17806.20.435– 

V категория 

24303, от тях 

14330м2 в 

СДП 
 

              

  17806.23.23– VІ 

категория 

5006, от тях 

3280 м2 в 

СДП 
 

              

  17806.30.24– V 

категория 
 

      5112               

  17806.33.58– ІV 

категория 
 

16606               

  17806.37.96 – V 

категория 

4109, изцяло 

попада в 

СДП 
 

              

  17806.37.101– 

V категория 

4749, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  17806.38.97– V 

категория 

3569, от тях 

2950 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 2415 

м2 

17806.39.2– V 

категория 

6289, от тях  

2410 м2 в 

СДП 

              

  17806.39.193– 
V категория 

2863               

(ПЗП)  3356 

м2 

17806.43.7– V 

категория 

3457, от тях 

1860 м2 в 
СДП 

              

(ПЗП)  41046 17806.46.1– V 

категория 

51070               

  17806.47.2– V 
категория 

1190               

  17806.47.6– V 

категория 

6085               

 17806.61.2 

VІ категория 93 

041 м2,  част в 

северната част 

свободни 

93 041,  
 изцяло 

попада в 

СДП 

       

 17806.61.1 

VІ категория, 

186592 м2, част 

в западната 

част свободни 

186592, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

  17806.61.6– VІ 
категория 

6219               

  17806.61.8 VІ 

категория 

6623               

  17806.61.12 VІ 
категория 

8610               

(ПЗП) 7581 

м2 

17806.61.24 VІ 

категория 

9126               

(ПЗП) 25666 

м2 

17806.61.26 VІ 

категория 

26417, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

В слой ПЗП 17806.61.22 -VІ 
категория 

51 113, от 
които 47 313 

м2 в СДП 

       

 17806.61.3 

VІ категория 

61758                

В слой ПЗП 17806.61.5 VІ 

категория 

65579, от тях 

29120 м2 в 

СДП 

       



 17806.61.1 

VІ категория, 

24188  м2, 

част в 

северната 

част 

свободни 

24188, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

 17806.61.2 

VІ категореия 

165925 м2,  

част в 

северната 

част 

свободни  

165925,  

 изцяло 

попада в 

СДП 

       

 17806.61.391 

VІ категория, 

21360    м2, 

част в 

югоизточната 

част 

свободни 

21360, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

 17806.61.391 

VІ категория, 

250315    м2, 

част в 

северната 

част 

свободни 

250315, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

 17806.61.396 

VІ категория, 

141913   м2, 

част в 

северната 

част 

свободни 

141913, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

 17806.61.398 

VІ категория 

39998, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

(ПЗП)  3681 

м2 

29235.1.34-ІV 

категория 

3720, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  29235.2.51-ІV 

категория 

1637               

  29235.8.28-ІV 

категория 

943               

  29235.16.2-ІV 

категория 

478               

  29235.16.4-ІV 

категория 

73               

  29235.20.18-ІV 

категория 

1412               

  29235.21.2-ІV 

категория 

105916, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

  29235.21.44, 

образуван от 

ПИ № 
29235.21.43, ІV 

категория   

232717               

 29235.21.45, 
образуван от 

ПИ № 

2230        



29235.21.43, ІV 

категория   

Свободни 2230 

м2 в източната 
част 

  29235.23.27-ІV 

категория 

1664               

  29235.25.8-ІV 
категория 

3163, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. 

Калековец 
        0 0 0 0 0 

  35300.1.194-ІV 
категория 

617, изцяло 
попада в 

СДП 

35300.4.20 
VІ категория 

(ПЗП)  

5060, 
изцяло 

попада 
в СДП 

          

(ПЗП) 5657 

м2 

35300.4.33-ІV 

категория 

13578 35300.4.21VІ 

категория 

(ПЗП) 

26853, 

изцяло 

попада 
в СДП 

     

(ПЗП) 3603 

м2 

35300.4.40-ІV 

категория 

3881 35300.4.75-

VІ категория 

4319, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  35300.4.44-ІV 
категория 

2655               

                    

  35300.4.45-ІV 

категория 

4134               

  35300.4.100-ІV 
категория 

1846               

  35300.4.101-ІV 

категория 

2483               

  35300.16.92-ІV 
категория 

1218               

  35300.16.93-ІV 

категория 

2970               

                    

с. Костиево 38950.1.123-VІ 

категория 

18900 0 0 0 0 0 0 0 

  38950.1.125-ІV 

категория 

3578               

  38950.1.126 -ІV 

категория  

4224, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  38950.1.201-ІV 

категория  

21859               

  38950.2.82-ІV 
категория  

904               

  38950.2.636-х 

категория 

6379               

  38950.4.625-Х 
категория 

7759               

(ПЗП) 

103164 м2 

38950.5.616-Х 

категория 

113124, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 18071 

м2 

38950.5.633-Х 

категория 

19321, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.8.508-V 
категория 

5735               

  38950.8.509-V 

категория 

2390, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  38950.10.387-Х     

категория 

1783               



  38950.10.513-V 

категория 

4151               

  38950.12.1-V 

категория 

5253, от тях 

3270 м2 в 
СДП 

              

  38950.13.442-V 

категория 

186               

  38950.13.549-V 
категория 

3689               

  38950.13.552-V 

категория 

4334               

(ПЗП) 1054 
м2 

38950.14.39-V 
категория 

1187               

  38950.18.10-Х 
категория 

6223, от тях 
3440 м2 в 

СДП 

              

  38950.18.27-Х 
категория 

4012, от тях 
1560 м2 в 

СДП 

              

 38950.18.32, 

обр. от ПИ           
№ 38950.18.475  

Х категория 

14 637, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

 38950.18.33 
Х категория 

9.386,  
изцяло 

попада в 

СДП 

       

  38950.21.755-
ІV категория 

949               

  38950.33.234-V 

категория 

1717               

  38950.43.43-Х 

категория 

2708               

  38950.45.525-

ІV категория  

2444               

(ПЗП) 12060 38950.50.429-

ІV категория  

32878               

(ПЗП) 15486 38950.50.532-

ІV категория  

55978               

  38950.56.484-Х 

категория 

2319, от тях 

1530 м2 в 

СДП 

              

  38950.58.15-ІV 
категория  

9057               

  38950.59.608-Х 

категория 

7060               

  38950.60.594-Х 
категория 

7524, изцяло 
попада в 

СДП 

              

 38950.60.605-Х 
категория 

55718  
изцяло 

попада в 

СДП 

       

  38950.60.601-Х 
категория 

724               

  38950.61.591-Х 

категория 

2585, от тях 

1130 м2 в 
СДП 

              

  38950.65.299 - 

V категория 

2655               

                    

с. Крислово          

  39918.10.68-

част от 10000 

м2 свободни-ІV 
категория 

10000, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

 39918.7.1 

ІV категория 

50738 

изцяло 

попада в 
СДП 

       



 39918.3.12 

ІV категория 

108404 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

  39918.5.15 

ІV категория 

21402, 

от които                

12 736 м2 в 
южната част 

попадат в 

СДП 

              

          

с. Маноле 47086.2.4-V 

категория 

11529, от тях 

3580 м2 в 
СДП 

47086.8.1 

(ПЗП) -V 
категория 

3846, 

изцяло 
попада 

в СДП 

0 0 0 0 0 

  47086.2.56-V 
категория 

61573 47086.8.42-
(ПЗП) -V 

категория 

9756           

  47086.3.101-V 

категория 

1064 47086.8.65-

(ПЗП) -V 
категория 

2600           

  47086.5.136-V 

категория 

2332 47086.8.86-

(ПЗП) -V 
категория 

3249, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  47086.6.31--V 

категория  

3563 47086.8.91-

(ПЗП) -V 
категория 

2568, 

от тях 
1920 

м2 в 
СДП 

          

  47086.7.102-V 

категория  

4947 47086.8.92 

(ПЗП) -V 

категория 

29062           

  47086.7.104-V 

категория  

3533               

  47086.10.251-V 

категория  

9699               

  47086.12.101-

ІV категория  

20653, от тях 

4530 м2 в 

СДП 

              

  47086.13.152-
ІV категория  

27888, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47086.14.3-V 

категория  

8189, от тях 

2650 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.101-V 
категория  

22944, от тях 
16076 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.102-V 
категория  

44630, от тях 
25210 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.103 -V 
категория 

69484, от тях 
43370 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.106V 

категория 

5260, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47086.14.107-V 

категория 

12082, от тях 

2040 м2 в 
СДП 

              

 47086.14.127 

Част в 

северната част 
от 9911 остава 

свободна мера-

V категория  

9911               

  47086.15.69-V 

категория  

22989, от тях 

9380 м2 в 

СДП 

              

  47086.15.81-V 
категория  

40236, от тях 
24230 м2 в 

СДП 

              



  47086.16.301-

ІV категория 

601               

  47086.22.89-ІV 

категория 

4506               

  47086.22.208-
ІV категория  

12656               

(ПЗП)  

1550м2 

47086.22.227-

ІV категория  

2570               

(ПЗП) 1343 

м2 

47086.22.228-

ІV категория  

3358, от тях 

1240 м2 в 
СДП 

              

  47086.22.229-

ІV категория  

534               

  47086.28.16-VІ 
категория 

60320               

  47086.28.29-VІ 

категория 

17213               

  47086.28.33-VІ 
категория 

12924               

  47086.28.34-VІ 

категория 

5791               

  47086.31.43-ІV 
категория 

14965               

  47086.33.123 569               

  47086.34.107-

VІ категория 

4186, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47086.35.70-V 
категория 

5000, от тях 
1680 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.71-V 
категория 

8702, от тях  
1510 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.72-V 

категория 

5986               

                    

  47086.35.74- V 
категория 

25412, от тях 
3290 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.100- 

VІ категория  

7601               

  47086.35.102 -V 

категория 

9857               

  47086.40.154 -V 

категория  

17032               

  47086.41.12 -ІV 

категория 

27198, от тях 

21020 м2 в 

СДП 

              

  47086.47.13 -V 
категория  

22544, от тях 
10770 м2 в 

СДП 

              

  47086.47.14 -V 
категория 

6246, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.49.64 -V 

категория 

25953               

 47086.49.77 –

свободни 

52.472  дка в 
южната му част 

- V категория 

52472, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.49.77 –
свободни 

57.472 дка в 

средната му 
част - V 

категория 

57472, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 47086.49.77 –

свободни 
57.472 дка в 

средната му 

част - V 

57472, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       



категория 

  47086.49.67 -V 

категория 

2801, от тях 

1830 м2 в 
СДП 

              

 47086.50.72- ІV 

категория 

13731        

  47086.50.74- ІV 
категория 

95195               

  47086.51.22 -V 

категория  

1958               

  47086.51.49- V 
категория  

13203               

  47086.52.231- V 

категория  

35900               

(ПЗП) 52355 
м2 

47086.52.232 -V 
категория  

63028               

  47086.101.3 -V 

категория 

17981               

  47086.102.2 -ІV 

категория 

26966, от тях 

7290 м2 в 
СДП 

              

В слой 

ПЗП 

47086.20.110 
V категория 

26827          

 47086.22.32

7-ІV 

категория 

3488, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

 47086.22.33

4-ІV 

категория 

4965        

          

с. Ман. 

Конаре 

47113.1.20 -V 

категория 

3462 47113.11.61- 

V категория 

7828 с. Ман. 

Конаре 

0 0   

  47113.2.26- V 

категория 

4104 47113.11.99- 

V категория 

14061           

  47113.2.41 -ІV 
категория 

1892               

  47113.4.28- ІV 

категория 

462, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.4.30 -ІV 

категория 

3416, от тях 

610 м2 в 

СДП 

              

  47113.4.41 -ІV 

категория 

650               

  47113.10.38 -V 

категория 

61458               

  47113.10.116- V 

категория  

217547               

  47113.10.71- ІV 

категория 

22684               

  47113.10.80- V 

категория  

27099               

  47113.10.82 -V 

категория 

430               

  47113.10.95- V 

категория  

5574, от тях 

1850 м2 в 

СДП 

              

  47113.10.97- V 

категория  

1444, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47113.11.1- V 
категория  

10732               

 В 

ЮГОИЗТОЧ
НАТА ЧАСТ 

ИГРИЩЕ С 

БАНЯ И 

47113.11.98- V 

категория  

200063               



ТОАЛЕТНА 

  47113.13.16- ІV 

категория 

9619               

  47113.17.50- V 

категория  

4928               

  47113.18.14- V 

категория  

10931, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.19.29- V 
категория  

329, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.20.32- V 

категория  

1099               

  47113.25.71- V 

категория  

3637               

  47113.26.36- ІV 

категория 

52241, 

изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47113.26.71- ІV 
категория 

658               

  47113.27.13- V 

категория 

6282               

  47113.27.30- ІV 
категория 

798               

                    

  47113.27.36 -ІV 
категория 

712               

  47113.37.153- V 

категория  

2922               

  47113.37.154- V 
категория  

2020               

  47113.37.155- V 

категория  

2960               

  47113.37.156- V 

категория  

315               

  47113.38.64- V 

категория  

2109               

  47113.39.47- V 
категория  

1460               

  47113.41.96- V 

категория  

2142               

  47113.41.121- V 

категория  

1264               

  47113.42.101- V 

категория 

3608               

  47113.42.103- V 

категория  

1344               

  47113.42.104- V 

категория  

2335               

с. Радиново     0 0 0 0 0 0 0 

В слой ПЗП 61412.7.47 - 

–Х категория 

 

8187 

изцяло 

попада в 

СДП 
 

       

  61412.7.49-Х 

категория 

767               

  61412.8.87 -ІV 
категория 

1347, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  61412.8.105 -Х 

категория 

8035               

  61412.9.41- ІV 

категория 

2886               

  61412.9.43- ІV 

категория 

1687               

  61412.10.44- Х 

категория 

3592               

  61412.24.18- Х 

категория  

61               



  61412.24.19- Х 

категория  

1259               

  61412.26.24 -ІV 

категория 

7901, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  61412.26.32- ІV 

категория 

23676, от тях 

6350 м2 в 

СДП 

              

  61412.26.41 -ІV 

категория 

378               

  61412.27.8 –ІV 

категория 

196, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 1602 

м2 

61412.27.10 -ІV 

категория 

1648, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 61412.28.7 -Х 

категория 

1050, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 1887 

м2 

61412.28.8 -Х 

категория 

1963, изцяло 

попада в 

СДП 

              

                    

с. Рогош 62858.5.24 - V 

категория 

23974 62858.27.278

- V 
категория 

2626 0 0 0 0 0 

  62858.5.29- V 

категория 

9538 62858.28.279

- V 
категория 

475           

  62858.9.97 - V 

категория  

590, изцяло 

попада в 
СДП 

62858.29.280

- V 
категория 

55           

  62858.11.104- 

VІІ категория 

1924               

  62858.12.581- 
VІІІ категория 

2294               

  62858.14.173- V 

категория  

413               

  62858.15.177- V 
категория  

190, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.15.103- V 

категория  

1371               

  62858.16.34- V 
категория 

1024, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.17.4 - V 

категория  

6405, от тях 

1960 м2 в 
СДП 

              

  62858.18.36- V 

категория 

10607               

  62858.18.180- V 
категория  

650, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.18.182- V 

категория  

3276, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  62858.19.55- V 

категория  

23200               

  62858.20.28- V 

категория  

2328               

  62858.20.207- V 

категория  

3314, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  62858.20.213- V 

категория  

3485               

  62858.21.228 - 
V категория  

264               

  62858.22.28- V 

категория 

1980               

  62858.25.84- V 

категория 

6374, изцяло 

попада в 

СДП 

              



  62858.26.81- V 

категория 

3924               

  62858.28.1- V 

категория 

2215               

  62858.28.8- V 
категория 

3933, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.28.36- V 
категория 

1591, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.29.79- V 

категория 

1325               

  62858.29.86- V 

категория 

11229               

(ПЗП)  11254 
м2 

62858.30.38- V 
категория  

11560               

(ПЗП) 4161 
м2 

62858.30.312- V 
категория  

4850               

  62858.30.316- V 
категория  

1357               

  62858.31.46- V 

категория  

3632               

  62858.31.325- V 
категория  

3478, от тях 
1720 м2 в 

СДП 

              

  62858.32.30- V 
категория  

12886               

  62858.32.107- 

ІV категория 

1852               

  62858.32.109- V 
категория  

12787, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  62858.32.394- V 
категория  

6742               

  62858.32.406- V 

категория  

4985               

  62858.33.108- 
ІV категория 

9099               

  62858.33.388- V 

категория  

3525               

  62858.33.389- V 
категория  

15072               

  62858.34.46- V 

категория  

5211               

  62858.34.59- V 

категория  

32540               

  62858.34.61- V 

категория  

3617               

  62858.35.361- V 

категория  

566               

  62858.35.384- V 

категория  

6705               

  62858.36.57- ІІІ 

категория 

180               

  62858.36.525- V 

категория  

1676               

  62858.38.568- V 

категория  

6530               

  62858.40.524- V 

категория  

1461               

  62858.40.527-

ІV категория 

2321               

  62858.47.468- V 

категория  

1947, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  62858.47.469- V 

категория  

1905               

  62858.47.604- V 
категория  

2397, изцяло 
попада в 

СДП 

              



(ПЗП) 4077 

м2 

62858.48.548- V 

категория  

4808               

  62858.57.69- V 
категория  

4104, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

  62858.57.74- V 

категория  

1658               

  62858.59.25- ІV 
категория 

60935, от тях 
25560 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21492 
м2 

62858.60.4- ІV 
категория 

21495               

  62858.60.7- V 
категория  

345, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.60.420- 

ІV категория 

2114, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  62858.60.599- V 

категория  

17857               

(ПЗП) 14142 

м2 

62858.61.25- ІV 

категория 

17595               

(ПЗП)  1250 

м2 

62858.61.31- ІV 

категория 

1606               

(ПЗП) 1284 

м2 

62858.61.596- V 

категория  

1416               

  62858.70.401- V 

категория  

7088               

  62858.70.589- V 
категория  

2659               

  62858.70.591- V 

категория  

2628, от тях 

990 м2 в 
СДП 

              

  62858.70.592- V 

категория  

2294               

  62858.70.597- V 
категория 

1822               

с. Скутаре                   

  66915.15.8- V 
категория 

17228 66915.3.10-
(ПЗП) - V 

категория 

 
 

3361, 
от тях 

1470 

м2 в 
СДП 

0 0 0 0 0 

      66915.3.31-

(ПЗП) 4148 
м2- V 

категория 

4239, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  66915.1.27- ІV 

категория 

2591               

  66915.3.30- V 

категория 

765               

  66915.4.19- V 

категория 

969               

  66915.5.60- ІV 

категория 

1124               

 66915.11.28  –  

V категория 

15665, 

 изцяло 
попадат в 

СДП 

       

  66915.12.67- V 

категория 

4214               

  66915.17.71- ІV 

категория 

2373               

  66915.17.73- V 

категория 

911               

  66915.17.76- ІV 

категория 

3339               

  66915.17.77- ІV 

категория 

2714               



  66915.17.104- 

ІІІ категория 

4292               

  66915.17.168- 

ІV категория 

682               

  66915.19.66- ІV 
категория 

2770               

  66915.26.53- V 

категория 

1777               

 ( ПЗП) 66915.26.54- V 
категория 

6985        

( ПЗП) 66915.11.87- ІV 

категория 

3735        

 66915.26.51- V 
категория 

1155 
(изцяло 

попада в 
СДП) 

       

 66915.23.80, 

обр. от ПИ 

№66915.23.35  

60939, от 

които 41214 

м2 в 

западната 

част попадат 

в СДП 

       

          

с. Строево 69874.19.21- V 

категория 

6170 0 0 0 0 0 0 0 

  69874.22.30- V 

категория 

1843, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  69874..25.21- V 

категория 

13152               

  69874.34.7- V 

категория 

10454, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874..50.23- V 
категория 

14257               

  69874.50.25- V 

категория 

8575               

  69874..56.44- V 
категория 

13414               

  69874..57.32- V 

категория 

3395, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  69874.57.33- V 

категория 

2895               

  69874.58.38- V 

категория 

5565               

  69874..58.40- V 

категория 

207               

  69874.71.18- V 

категория 

1255               

  69874.74.20- V 

категория 

1335               

  69874.81.13- V 
категория 

2922, от тях 
830 м2 в 

СДП 

              

  69874.107.35- V 

категория  

2046               

  69874.124.7- V 

категория 

1493               

  69874.143.5- V 

категория 

1115, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП)  

 

69874.145.1 - V 

категория 

53977, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

  69874.145.5- V 

категория 

3237, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  69874.145.6- V 

категория  

8693, изцяло 

попада в 
СДП 

              



  69874.145.15- V 

категория  

1469, изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  
 

69874.145.17 - 
V категория 

31006, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

(ПЗП) 10960 
м2 

69874.145.20- V 
категория 

11366, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 995 м2 69874.145.22- V 

категория  

1316, изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  

 

69874.145.23- V 

категория 

39176, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

  69874.145.24- V 

категория  

1042               

 
69874.107.30 

ІV категория 

125795 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 
69874.107.32 ІV 

категория 

149514, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 69874.145.28 V 

категория част 

от 63352 м2 в 
северната му 

част свободни 

63 352, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 69874.145.30 V 

категория част 
от 23994 м2 в 

северната му 

част свободни 

23 994 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

          

с. 

Трилистник 

73122.5.40- V 
категория 

3153, изцяло 
попада в 

СДП 

73122.18.75-
(ПЗП) 80315 

м2- ІV 

категория 

85767, 
от тях 

2793 

м2  в 
СДП 

0 0 0 0 0 

(ПЗП) 5382 

м2 

73122.5.41- ІV 

категория 

6194 73122.18.77-

(ПЗП) 24973 

м2- V 
категория 

25719, 

от тях 

2130 
м2  в 

СДП 

          

(ПЗП) 9829 
м2 

73122.6.36- ІV 
категория 

14596   111486           

(ПЗП) 2491 
м2 

73122.6.39- ІV 
категория 

4507, от тях 
1750 м2 в 

СДП 

              

  73122.6.42- ІV 

категория 

2126               

(ПЗП) 8195 

м2 

73122.7.15- VІІІ 

категория 

9057, изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 56886 

м2 

73122.7.21- VІІІ 

категория 

64715, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 10586 

м2 

73122.7.24- VІІІ 

категория 

10596               

  73122.10.16- ІV 

категория 

437               

  
 

73122.16.144- V 
категория  

 

59779 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

(ПЗП) 2477 
м2 

  

73122.16.77- V 
категория  

73122.17.13- 

4387 
11564 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



VІІІ категория 

          

  73122.17.14- V 

категория  

96916               

  73122.17.15- 

VІІІ категория 

2957               

  73122.17.20- V 

категория 

45776               

 73122.17.28 

Свободни 2395 

м2 в серената и 
източната част- 

V категория  

2395               

  73122.17.32- ІІІ 

категория 

8681               

(ПЗП) 3582 

м2 

73122.17.33- V 

категория 

3927               

(ПЗП) 10200 

м2 

73122.17.56- V 

категория 

12612               

  73122.18.1- ІV 

категория 

7535, от тях 

4120 м2 в 
СДП 

              

(ПЗП) 9709 

м2 

73122.18.6- ІV 

категория 

11901               

  73122.18.53- 

VІІІ категория 

5199               

  73122.18.55- V 
категория 

9058               

  73122.18.57- V 

категория 

7031               

  73122.18.59- V 
категория 

831               

  73122.18.61- V 

категория 

34223               

  73122.18.62- V 
категория 

12828               

  73122.19.5- ІV 

категория 

6088               

  73122.19.112- 
ІV категория 

1037               

  73122.19.117- V 

категория 

19005               

                    

                    

с. Труд     0 0 с. Труд 73242.10.17

1-V 

категория  

99, 

изцяло 

попада 
в СДП 

0 0 

  73242.10.172- V 

категория  

1372       73242.714.7

-V 

категория  

605     

  73242.10.174- V 

категория  

1389       73242.714.8

-V 

категория 

145, 

изцяло 

попада 
в СДП 

    

  73242.11.173- 

ІV категория 

951               

  73242.20.108- V 
категория  

1308               

  73242.20.109- V 

категория  

2613               

  73242.32.63- V 
категория  

2433               

  73242.32.65- V 

категория  

279               

  73242.34.37- V 
категория  

566               

  73242.34.38- V 

категория  

1512               



  73242.34.39- V 

категория  

2222               

  73242.50.61- V 

категория 

1335               

  73242.94.47 - 
ІV категория 

78, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.102.595- 
V категория  

940               

  73242.121.70- V 
категория  

1194               

(ПЗП) 64778 

м2 

73242.150.45- V 

категория  

69857               

  73242.150.86- V 

категория  

584               

  73242.161.6- ІV 
категория 

1810               

  73242.161.7- V 

категория 

94743               

  73242.161.8- ІV 

категория 

2735               

  73242.161.9- ІV 

категория 

479               

  73242.161.10- 

ІV категория  

7298               

  73242.161.11- 

ІV категория  

951               

  73242.161.12- 

ІV категория  

1986               

  73242.161.13- 

ІV категория  

18953               

  73242.161.14- 

ІV категория  

2486               

  73242.165.185- 

ІV категория  

1497               

  73242.180.30- 

ІV категория  

3653               

(ПЗП) 

411707 м2 

73242.181.1- VІ 

категория 

430403, от 

тях 77890 м2 

в СДП 

              

  73242.181.8- VІ 

категория 

247, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.182.24- V 
категория 

72783, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.183.54- 

ІV категория  

173, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.183.55- 
ІV категория  

2003               

  73242.190.67- 

ІV категория  

4126, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.190.71- 

ІV категория  

9489, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.210.17- 

ІV категория  

540               

  73242.210.19- 
ІV категория  

2611               

  73242.210.21- 

ІV категория  

3207               

  73242.210.22- 
ІV категория  

3458               

  73242.217.859- 

ІV категория  

2688, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.243.80- V 

категория 

591               

  73242.244.8- ІV 24234               



категория 

  73242.244.9- ІV 

категория 

22559               

  73242.244.21- 

ІV категория  

5331               

  73242.613.37- V 

категория 

469               

  73242.613.40- V 

категория 

524               

  73242.613.45- V 

категория 

1411               

  73242.700.5- V 

категория 

1231               

  73242.703.33- V 

категория 

2056               

(ПЗП) 2192 

м2 

73242.704.4- V 

категория 

2267               

  73242.705.11- V 

категория 

2343               

(ПЗП) 3512 
м2 

73242.711.16- V 
категория 

4070, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                   

с. Царацово 78080.1.22- V 

категория 

2418 0 0 0 0 0 0 0 

  78080.8.42- V 

категория 

3647               

  78080.25.85- ІV 

категория 

3463               

  78080.32.131- 
ІV категория  

2877               

  78080.53.2- ІV 

категория 

4129               

  78080.75.10- VІ 
категория 

3761, изцяло 
попада в 

СДП 

              

 78080.94.434- 

 ІVкатегория  

4204        

  78080.94.436- 

 ІVкатегория  

4204               

  78080.94.270-  

VІ категория 

2869               

  78080.112.1- VІ 

категория 

7553               

  78080.136.2- ІV 

категория 

2933               

  78080.137.213-  

ІV категория 

784               

  78080.137.236 –  

ІV категория  

2741               

  78080.138.32-Х 

категория 

30891               

  78080.139.64-  

V категория 

1959               

  78080.139.65-  

ІV категория  

12993               

  78080.140.80-  
ІV категория  

5408               

  78080.140.93-  

ІV категория  

1163               

  78080.140.94-  
ІV категория  

3125               

  78080.140.102-  

ІV категория  

938               

  78080.142.156-  

ІV категория  

178               

  78080.143.175-  

VІ категория 

480               



  78080.143.193-  

ІV категория  

3745               

  78080.143.195- 
ІV категория  

5458                 

                    

с. Ясно поле   87669.4.1-
(ПЗП) 8878 

м2- 

V категория 

10691 с. Ясно поле 87669.9.32-
V категория 

5218 0 0 

В слой ПЗП 87669.1.20 –ІІІ 
категория 

133 788 
изцяло 

попада в 

СДП 

87669.4.7-
(ПЗП) 14530 

м2- 

V категория  

14787, 
изцяло 

попада 

в СДП 

     

  87669.2.41- 

V категория 

 

6182 

 

87669.17.1-

част от 8280  

м2 в южната 
му част  

свободни V 

категория 
В слой ПЗП; 

изцяло 

попада в 
СДП 

8280   87669.14.50

- 

V категория 

3350   

 87669.7.39 – 

V категория 

26571 87669.17.39, 

образуван от 

ПИ № 
87669.17.4, V 

категория   

12332      

 87669.7.54– 
V категория 

9971 87669.17.40, 
образуван от 

ПИ № 

87669.17.4, V 
категория   

3000      

 87669.7.39 – 

V категория 

26571 87669.17.16-

(ПЗП) 13057 
м2- 

V категория  

13395, 

изцяло 
попада 

в СДП 

     

 87669.7.54– 

V категория 

9971 87669.17.24-

V категория  

949        

 87669.16.37– 

ІV категория 

868 87669.17.26-

(ПЗП)14159 
м2- 

V категория 

17502, 

изцяло 
попада 

в СДП 

     

 87669.18.44 -ІІІ 
категория 

509, изцяло 
попада в 

СДП 

87669.22.23-
(ПЗП) 2610 

м 2-V 

категория 

3104, 
изцяло 

попада 

в СДП 

     

 87669.19.1 

--(ПЗП) 

свободни 
63 359 м2 

в 

западната 
му част –V 

категория 

 

63 359, 

изцяло 

попада в 
СДП 

87669.22.25 

(ПЗП) 3495 

м2-V 
категория 

3783, 

изцяло 

попада 
в СДП 

     

 87669.19.1-
свободни 

11 179  м2 в 

източната му 
част - V 

категория 

11 179, 
изцяло 

попада в 

СДП 

            

  87669.20.22 -V 
категория 

2384 87669.22.31-
(ПЗП) 2793 

м2- 

V категория 

2882, 
изцяло 

попада 

в СДП 

     

  87669.23.6-- Х 
категория 

4675, от тях 
3600 м2 в 

СДП 

87669.22.36-
(ПЗП) 1420 

м2- 

V категория 

1772, 
изцяло 

попада 

в СДП 

          

  87669.23.16-V 

категория 

4431 87669.22.23 

–V категория 

3104           



В слой ПЗП; 

изцяло 

попада в 

СДП  

   87669.22.25 

–V категория 

изцяло 
попада в 

СДП 

3782      

   87669.22.31-

V категория 
В слой ПЗП; 

изцяло 
попада в 

СДП  

2881           

   87669.22.36 -

V категория 
изцяло 

попада в 

СДП 

1772           

 87669.25.9 -V 

категория 

18821        

 

Добавя се: 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанисван
о от 

общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 

ливади 

кв.м. 

с. 

Бенковски 

03839.2.66– V 

категория 

5813, от тях 

2200 м2 в 

Слой 
допустим за 

подпомагане 

(СДП) 

0 0 0 0 0 0 0 

  03839.5.55– V 
категория 

3550               

  03839.15.96– V 

категория 

13973, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.17.33– Х 

категория 

1583, от тях 

500 м2 в 
СДП 

              

  03839.17.66– Х 

категория 

75359, от тях 

1343 м2 в 
СДП 

              

  03839.18.51– VІ 

категория 

53497, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.19.40– V 

категория 

1068               

  03839.22.46– V 

категория 

33551               

  03839.24.34– Х 

категория 

40936, от тях 

11100 м2 в 
СДП 

              

  03839.25.39– Х 

категория 

26464, от тях 

2700 м2 в 
СДП  

              

  03839.25.43– V 

категория 

1153 от тях 

380 м2 в 

СДП 

              

  03839.32.46– V 

категория 

164               

  03839.32.48– V 

категория 

1133               

  03839.33.27– V 1967               



категория 

  03839.34.100– 

VІ категория 

1054               

  03839.34.287– 

VІ категория 

8798               

  03839.36.291– 

Х категория 

3819, изцяло 

попада в  
 

СДП 

              

  03839.37.2– V 
категория 

9238, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.40.2– Х 

категория 

17641, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  03839.47.2– V 
категория 

7415               

  03839.48.5– V 

категория 

4018               

                    

с. 

Войводинов

о 

11845.12.23 – 

ІV категория 

228 0 0 0 0 0 0 0 

  11845.15.1-част 

в южната част 
– ІV категория  

19500                

 

11845.15.1 –              

ІV категория-

част в средната 
му част 

43 083, 
попадат в 

СДП 

       

  11845.19.77 ІV 

категория 

2273               

  11845.50.233– 

ІV категория  

1850               

  11845.50.235– 

ІV категория 

262               

  11845.60.5– ІV 

категория 

850               

  11845.60.6– ІV 

категория 

5839, от тях 

1580 м2 в 
СДП 

              

  11845.63.5– ІV 

категория 

428               

                    

с. Войсил     0 0 0 0 0 0 0 

  12019.9.41– V 

категория 

22600, от тях 

12470 м2 в 

СДП 

              

  12019.10.12– V 
категория 

11971, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  12019.14.35– V 

категория 

10209               

  12019.14.36– V 

категория 

21307               

  12019.14.304– 

ІV категория  

31583               

  12019.14.309–V 
категория 

3293, от тях 
2000 м2 в 

СДП 

              

  12019.15.42– ІV 

категория 

10866, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.15.589– 
ІV категория  

2129, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  12019.24.116– 

V категория 

1838, изцяло 

попада в 

              



СДП 

  12019.24.283– 

V категория 

1814,  

от които 900 
м2  попадат в 

СДП 

              

  12019.28.696– 
V категория 

2864               

  12019.28.697– 

V категория 

636               

          

Постоянно 

затревени 

площи (ПЗП) 

12019.20.3-част 

от 7005 м2 в 

западната част 
свободни– ІV 

категория 

7005, изцяло 

попада в 

СДП 

              

 12019.15.8 – 
VІ категория 

47560, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

  12019.21.1- 

свободни 31250 
м2 в 

североизточнат

а му част  – 
V категория 

31250, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

с. Граф 

Игнатиево 

17806.2.19– V 

категория 

1452 0 0 0 0 0 0 0 

  17806.4.78– V 
категория 

1180, от тях 
770 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21827 

м2 

17806.13.170– 

V категория 

21907, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  17806.15.145– 

V категория 

10759               

(ПЗП) 3707 

м2 

17806.15.146– 

V категория 

4283, изцяло 

попада в 
СДП 

 

              

  17806.15.233– 

V категория 
 

149               

(ПЗП) 3219 

м2 

17806.15.430– 

V категория 
 

5860               

(ПЗП) 1272 17806.18.147– 

V категория 

1437, изцяло 

попада в 

СДП 
 

              

(ПЗП) 20097 

м2 

17806.20.435– 

V категория 

24303, от тях 

14330м2 в 
СДП 

 

              

  17806.23.23– VІ 

категория 

5006, от тях 

3280 м2 в 
СДП 

 

              

  17806.30.24– V 
категория 

 

      5112               

  17806.33.58– ІV 
категория 

 

16606               

  17806.37.96 – V 

категория 

4109, изцяло 

попада в 
СДП 

 

              

  17806.37.101– 
V категория 

4749, изцяло 
попада в 

СДП 

              



  17806.38.97– V 

категория 

3569, от тях 

2950 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 2415 
м2 

17806.39.2– V 
категория 

6289, от тях  
2410 м2 в 

СДП 

              

  17806.39.193– 

V категория 

2863               

(ПЗП)  3356 

м2 

17806.43.7– V 

категория 

3457, от тях 

1860 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП)  41046 17806.46.1– V 
категория 

51070               

  17806.47.2– V 

категория 

1190               

  17806.47.6– V 

категория 

6085               

  17806.61.6– VІ 

категория 

6219               

  17806.61.8 VІ 

категория 

6623               

  17806.61.12 VІ 

категория 

8610               

В слой ПЗП 17806.61.22 -VІ 

категория 

51 113, от 

които 47 313 

м2 в СДП 

       

(ПЗП) 7581 
м2 

17806.61.24 VІ 
категория 

9126               

(ПЗП) 25666 

м2 

17806.61.26 VІ 

категория 

26417, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

 17806.61.3 

VІ категория 

61758                

В слой ПЗП 17806.61.5             
VІ категория 

65579, от тях 
29120 м2 в 

СДП 

       

с. Динк 21169.4.65 -ІV 

категория 

4970  0 0 0 0 0 0 

  21169.7.10-ІV 

категория 

299995               

(ПЗП) 

103196 м2 

21169.8.25-ІV 

категория 

139754, от 

тях100700 м2 
в СДП 

              

  21169.14.35-ІV 

категория 

2765               

  
  

с. Желязно 

    0 0 0 0 0 0 0 

(ПЗП)  3681 
м2 

29235.1.34-ІV 
категория 

3720, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  29235.2.51-ІV 

категория 

1637               

  29235.8.28-ІV 

категория 

943               

  29235.16.2-ІV 
категория 

478               

  29235.16.4-ІV 

категория 

73               

  29235.20.18-ІV 
категория 

1412               

  29235.21.2-ІV 

категория 

105916, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

  29235.21.44, 

образуван от 
ПИ № 

29235.21.43, ІV 

категория   

232717               



 29235.21.45, 

образуван от 

ПИ № 

29235.21.43, ІV 
категория   

Свободни 

1730м2 в 
източната част 

1730        

  29235.23.27-ІV 

категория 

1664               

  29235.25.8-ІV 
категория 

3163, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

с. 

Калековец 
        0 0 0 0 0 

  35300.1.194-ІV 

категория 

617, изцяло 

попада в 

СДП 

35300.4.20 

VІ категория 

(ПЗП)  

5060, 

изцяло 

попада 
в СДП 

          

(ПЗП) 5657 

м2 

35300.4.33-ІV 

категория 

13578 35300.4.21VІ 

категория 

(ПЗП) 

26853, 

изцяло 

попада 
в СДП 

     

(ПЗП) 3603 

м2 

35300.4.40-ІV 

категория 

3881 35300.4.75-

VІ категория 

4319, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  35300.4.44-ІV 
категория 

2655               

                    

  35300.4.45-ІV 

категория 

4134               

  35300.4.100-ІV 

категория 

1846               

  35300.4.101-ІV 

категория 

2483               

  35300.16.92-ІV 
категория 

1218               

  35300.16.93-ІV 

категория 

2970               

                    

с. Костиево 38950.1.123-VІ 

категория 

18900 0 0 0 0 0 0 0 

  38950.1.125-ІV 

категория 

3578               

  38950.1.126 -ІV 

категория  

4224, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  38950.1.201-ІV 

категория  

21859               

  38950.2.82-ІV 

категория  

904               

  38950.2.636-х 

категория 

6379               

  38950.4.625-Х 
категория 

7759               

(ПЗП) 

103164 м2 

38950.5.616-Х 

категория 

113124, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 18071 

м2 

38950.5.633-Х 

категория 

19321, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  38950.8.508-V 
категория 

5735               

  38950.8.509-V 

категория 

2390, изцяло 

попада в 
СДП 

              



  38950.10.387-Х     

категория 

1783               

  38950.10.513-V 

категория 

4151               

  38950.12.1-V 
категория 

5253, от тях 
3270 м2 в 

СДП 

              

  38950.13.442-V 
категория 

186               

  38950.13.549-V 

категория 

3689               

  38950.13.552-V 
категория 

4334               

(ПЗП) 1054 

м2 

38950.14.39-V 

категория 

1187               

  38950.18.10-Х 

категория 

6223, от тях 

3440 м2 в 
СДП 

              

  38950.18.27-Х 

категория 

4012, от тях 

1560 м2 в 

СДП 

              

 38950.18.32, 

обр. от ПИ           

№ 38950.18.475  
Х категория 

14 637, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

 38950.18.33 

Х категория 

9.386,  

изцяло 

попада в 
СДП 

       

  38950.21.755-

ІV категория 

949               

  38950.33.234-V 

категория 

1717               

  38950.43.43-Х 

категория 

2708               

  38950.45.525-

ІV категория  

2444               

(ПЗП) 12060 38950.50.429-

ІV категория  

32878               

(ПЗП) 15486 38950.50.532-

ІV категория  

55978               

  38950.56.484-Х 

категория 

2319, от тях 

1530 м2 в 
СДП 

              

  38950.58.15-ІV 

категория  

9057               

  38950.59.608-Х 
категория 

7060               

  38950.60.594-Х 

категория 

7524, изцяло 

попада в 
СДП 

              

 38950.60.605-Х 

категория 

55718  

изцяло 

попада в 
СДП 

       

  38950.60.601-Х 

категория 

724               

  38950.61.591-Х 

категория 

2585, от тях 

1130 м2 в 

СДП 

              

  38950.65.299 - 
V категория 

2655               

                    

с. Крислово 39918.1.65-ІV 
категория 

769 0 0 0 0 0 0 0 

  39918.10.68-

част от 10000 
м2 свободни-ІV 

категория 

10000, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

ЩЕ СЕ 
СМЕНЯ 

ПРЕДНАЗН

АЧЕНИЕТО 

39918.7.1 
ІV категория 

50738 
изцяло 

попада в 

СДП 

       



 39918.3.12 

ІV категория 

Част от 27096 

м2 в 
югозападната 

му част 

свободни 

27096 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

          

с. Маноле 47086.2.4-V 
категория 

11529, от тях 
3580 м2 в 

СДП 

47086.8.1 
(ПЗП) -V 

категория 

3846, 
изцяло 

попада 

в СДП 

0 0 0 0 0 

  47086.2.56-V 
категория 

61573 47086.8.42-
(ПЗП) -V 

категория 

9756           

  47086.3.101-V 
категория 

1064 47086.8.65-
(ПЗП) -V 

категория 

2600           

  47086.5.136-V 

категория 

2332 47086.8.86-

(ПЗП) -V 
категория 

3249, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  47086.6.31--V 
категория  

3563 47086.8.91-
(ПЗП) -V 

категория 

2568, 
от тях 

1920 

м2 в 
СДП 

          

  47086.7.102-V 

категория  

4947 47086.8.92 

(ПЗП) -V 
категория 

29062           

  47086.7.104-V 

категория  

3533               

  47086.10.251-V 
категория  

9699               

  47086.12.101-

ІV категория  

20653, от тях 

4530 м2 в 

СДП 

              

  47086.13.152-

ІV категория  

27888, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47086.14.3-V 

категория  

8189, от тях 

2650 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.101-V 

категория  

22944, от тях 

16076 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.102-V 
категория  

44630, от тях 
25210 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.103 -V 
категория 

69484, от тях 
43370 м2 в 

СДП 

              

  47086.14.106V 
категория 

5260, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47086.14.107-V 

категория 

12082, от тях 

2040 м2 в 
СДП 

              

 47086.14.127 

Част в 
северната част 

от 9911 остава 

свободна мера-
V категория  

9911               

  47086.15.69-V 

категория  

22989, от тях 

9380 м2 в 

СДП 

              

  47086.15.81-V 

категория  

40236, от тях 

24230 м2 в 

СДП 

              

  47086.16.301-
ІV категория 

601               



  47086.22.89-ІV 

категория 

4506               

  47086.22.208-

ІV категория  

12656               

(ПЗП)  
1550м2 

47086.22.227-
ІV категория  

2570               

(ПЗП) 1343 

м2 

47086.22.228-

ІV категория  

3358, от тях 

1240 м2 в 

СДП 

              

  47086.22.229-
ІV категория  

534               

  47086.28.16-VІ 

категория 

60320               

  47086.28.29-VІ 
категория 

17213               

  47086.28.33-VІ 

категория 

12924               

  47086.28.34-VІ 
категория 

5791               

  47086.31.43-ІV 

категория 

14965               

  47086.33.123 569               

  47086.34.107-

VІ категория 

4186, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47086.35.70-V 

категория 

5000, от тях 

1680 м2 в 
СДП 

              

  47086.35.71-V 

категория 

8702, от тях  

1510 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.72-V 

категория 

5986               

                    

  47086.35.74- V 

категория 

25412, от тях 

3290 м2 в 

СДП 

              

  47086.35.100- 

VІ категория  

7601               

  47086.35.102 -V 

категория 

9857               

  47086.40.154 -V 

категория  

17032               

  47086.41.12 -ІV 

категория 

27198, от тях 

21020 м2 в 
СДП 

              

  47086.47.13 -V 

категория  

22544, от тях 

10770 м2 в 
СДП 

              

  47086.47.14 -V 

категория 

6246, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47086.49.64 -V 

категория 

25953               

 47086.49.77 –

свободни 
52.472  дка в 

южната му част 
- V категория 

52472, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

 47086.49.77 –

свободни 

57.472 дка в 
средната му 

част - V 

категория 

57472, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

 47086.49.77 –

свободни 

57.472 дка в 
средната му 

част - V 

категория 

57472, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       



  47086.49.67 -V 

категория 

2801, от тях 

1830 м2 в 

СДП 

              

 47086.50.72- ІV 
категория 

13731        

  47086.50.74- ІV 

категория 

95195               

  47086.51.22 -V 
категория  

1958               

  47086.51.49- V 

категория  

13203               

  47086.52.231- V 
категория  

35900               

(ПЗП) 52355 

м2 

47086.52.232 -V 

категория  

63028               

  47086.101.3 -V 

категория 

17981               

  47086.102.2 -ІV 
категория 

26966, от тях 
7290 м2 в 

СДП 

              

В слой 

ПЗП 

47086.20.110 
V категория 

26827          

 47086.22.32

7-ІV 

категория 

3488, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

 47086.22.33

4-ІV 

категория 

4965        

          

с. Ман. 

Конаре 

47113.1.20 -V 

категория 

3462 47113.11.61- 

V категория 

7828 с. Ман. 

Конаре 

0 0   

  47113.2.26- V 
категория 

4104 47113.11.99- 
V категория 

14061           

  47113.2.41 -ІV 

категория 

1892               

  47113.4.28- ІV 
категория 

462, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  47113.4.30 -ІV 

категория 

3416, от тях 

610 м2 в 
СДП 

              

  47113.4.41 -ІV 

категория 

650               

  47113.10.38 -V 

категория 

61458               

  47113.10.116- V 

категория  

217547               

  47113.10.71- ІV 

категория 

22684               

  47113.10.80- V 

категория  

27099               

  47113.10.82 -V 

категория 

430               

  47113.10.95- V 

категория  

5574, от тях 

1850 м2 в 
СДП 

              

  47113.10.97- V 

категория  

1444, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.11.1- V 

категория  

10732               

 В 
ЮГОИЗТОЧ

НАТА ЧАСТ 

ИГРИЩЕ С 
БАНЯ И 

ТОАЛЕТНА 

47113.11.98- V 
категория  

200063               



  47113.13.16- ІV 

категория 

9619               

  47113.17.50- V 

категория  

4928               

  47113.18.14- V 
категория  

10931, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47113.19.29- V 

категория  

329, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  47113.20.32- V 
категория  

1099               

  47113.25.71- V 

категория  

3637               

  47113.26.36- ІV 

категория 

52241, 

изцяло 

попада в 
СДП 

              

  47113.26.71- ІV 

категория 

658               

  47113.27.13- V 
категория 

6282               

  47113.27.30- ІV 

категория 

798               

                    

  47113.27.36 -ІV 

категория 

712               

  47113.37.153- V 
категория  

2922               

  47113.37.154- V 

категория  

2020               

  47113.37.155- V 
категория  

2960               

  47113.37.156- V 

категория  

315               

  47113.38.64- V 

категория  

2109               

  47113.39.47- V 

категория  

1460               

  47113.41.96- V 
категория  

2142               

  47113.41.121- V 

категория  

1264               

  47113.42.101- V 
категория 

3608               

  47113.42.103- V 

категория  

1344               

  47113.42.104- V 
категория  

2335               

с. Радиново     0 0 0 0 0 0 0 

В слой ПЗП 61412.7.47 - 

–Х категория 

 

8187 

изцяло 

попада в 

СДП 

 

       

  61412.7.49-Х 

категория 

767               

  61412.8.87 -ІV 

категория 

1347, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  61412.8.105 -Х 
категория 

8035               

  61412.9.41- ІV 

категория 

2886               

  61412.9.43- ІV 
категория 

1687               

  61412.10.44- Х 

категория 

3592               

  61412.24.18- Х 

категория  

61               

  61412.24.19- Х 1259               



категория  

  61412.26.24 -ІV 

категория 

7901, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  61412.26.32- ІV 

категория 

23676, от тях 

6350 м2 в 
СДП 

              

  61412.26.41 -ІV 

категория 

378               

  61412.27.8 –ІV 
категория 

196, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 1602 

м2 

61412.27.10 -ІV 

категория 

1648, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 61412.28.7 -Х 

категория 

1050, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП) 1887 

м2 

61412.28.8 -Х 

категория 

1963, изцяло 

попада в 

СДП 

              

                    

с. Рогош 62858.5.24 - V 
категория 

23974 62858.27.278
- V 

категория 

2626 0 0 0 0 0 

  62858.5.29- V 

категория 

9538 62858.28.279

- V 
категория 

475           

  62858.9.97 - V 

категория  

590, изцяло 

попада в 
СДП 

62858.29.280

- V 
категория 

55           

  62858.11.104- 

VІІ категория 

1924               

  62858.12.581- 
VІІІ категория 

2294               

  62858.14.173- V 

категория  

413               

  62858.15.177- V 
категория  

190, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.15.103- V 
категория  

1371               

  62858.16.34- V 
категория 

1024, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.17.4 - V 

категория  

6405, от тях 

1960 м2 в 
СДП 

              

  62858.18.36- V 

категория 

10607               

  62858.18.180- V 
категория  

650, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.18.182- V 

категория  

3276, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  62858.19.55- V 
категория  

23200               

  62858.20.28- V 

категория  

2328               

  62858.20.207- V 
категория  

3314, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.20.213- V 

категория  

3485               

  62858.21.228 - 

V категория  

264               

  62858.22.28- V 

категория 

1980               

  62858.25.84- V 

категория 

6374, изцяло 

попада в 

СДП 

              



  62858.26.81- V 

категория 

3924               

  62858.28.1- V 

категория 

2215               

  62858.28.8- V 
категория 

3933, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.28.36- V 
категория 

1591, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.29.79- V 

категория 

1325               

  62858.29.86- V 

категория 

11229               

(ПЗП)  11254 
м2 

62858.30.38- V 
категория  

11560               

(ПЗП) 4161 
м2 

62858.30.312- V 
категория  

4850               

  62858.30.316- V 
категория  

1357               

  62858.31.46- V 

категория  

3632               

  62858.31.325- V 
категория  

3478, от тях 
1720 м2 в 

СДП 

              

  62858.32.30- V 
категория  

12886               

  62858.32.107- 

ІV категория 

1852               

  62858.32.109- V 
категория  

12787, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

  62858.32.394- V 
категория  

6742               

  62858.32.406- V 

категория  

4985               

  62858.33.108- 
ІV категория 

9099               

  62858.33.388- V 

категория  

3525               

  62858.33.389- V 
категория  

15072               

  62858.34.46- V 

категория  

5211               

  62858.34.59- V 

категория  

32540               

  62858.34.61- V 

категория  

3617               

  62858.35.361- V 

категория  

566               

  62858.35.384- V 

категория  

6705               

  62858.36.57- ІІІ 

категория 

180               

  62858.36.525- V 

категория  

1676               

  62858.38.568- V 

категория  

6530               

  62858.40.524- V 

категория  

1461               

  62858.40.527-

ІV категория 

2321               

  62858.47.468- V 

категория  

1947, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  62858.47.469- V 

категория  

1905               

  62858.47.604- V 
категория  

2397, изцяло 
попада в 

СДП 

              



(ПЗП) 4077 

м2 

62858.48.548- V 

категория  

4808               

  62858.57.69- V 
категория  

4104, изцяло 
попада в 

СДП 

              

                    

  62858.57.74- V 

категория  

1658               

  62858.59.25- ІV 
категория 

60935, от тях 
25560 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 21492 
м2 

62858.60.4- ІV 
категория 

21495               

  62858.60.7- V 
категория  

345, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  62858.60.420- 

ІV категория 

2114, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  62858.60.599- V 

категория  

17857               

(ПЗП) 14142 

м2 

62858.61.25- ІV 

категория 

17595               

(ПЗП)  1250 

м2 

62858.61.31- ІV 

категория 

1606               

(ПЗП) 1284 

м2 

62858.61.596- V 

категория  

1416               

  62858.70.401- V 

категория  

7088               

  62858.70.589- V 
категория  

2659               

  62858.70.591- V 

категория  

2628, от тях 

990 м2 в 
СДП 

              

  62858.70.592- V 

категория  

2294               

  62858.70.597- V 
категория 

1822               

с. Скутаре                   

  66915.15.8- V 
категория 

17228 66915.3.10-
(ПЗП) - V 

категория 

 
 

3361, 
от тях 

1470 

м2 в 
СДП 

0 0 0 0 0 

      66915.3.31-

(ПЗП) 4148 
м2- V 

категория 

4239, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  66915.1.27- ІV 

категория 

2591               

  66915.3.30- V 

категория 

765               

  66915.4.19- V 

категория 

969               

  66915.5.60- ІV 

категория 

1124               

 66915.11.28  –  

V категория 

15665, 

 изцяло 
попадат в 

СДП 

       

  66915.12.67- V 

категория 

4214               

  66915.17.71- ІV 

категория 

2373               

  66915.17.73- V 

категория 

911               

  66915.17.76- ІV 

категория 

3339               

  66915.17.77- ІV 

категория 

2714               



  66915.17.104- 

ІІІ категория 

4292               

  66915.17.168- 

ІV категория 

682               

  66915.19.66- ІV 
категория 

2770               

  66915.26.53- V 

категория 

1777               

 ( ПЗП) 66915.26.54- V 
категория 

6985        

( ПЗП) 66915.11.87- ІV 

категория 

3735        

 66915.26.51- V 
категория 

1155 
(изцяло 

попада в 
СДП) 

       

 66915.23.80, 

обр. от ПИ 

№66915.23.35  

60939, от 

които 41214 

м2 в 

западната 

част попадат 

в СДП 

       

          

с. Строево 69874.19.21- V 

категория 

6170 0 0 0 0 0 0 0 

  69874.22.30- V 

категория 

1843, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  69874..25.21- V 

категория 

13152               

  69874.34.7- V 

категория 

10454, 

изцяло 
попада в 

СДП 

              

  69874..50.23- V 
категория 

14257               

  69874.50.25- V 

категория 

8575               

  69874..56.44- V 
категория 

13414               

  69874..57.32- V 

категория 

3395, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  69874.57.33- V 

категория 

2895               

  69874.58.38- V 

категория 

5565               

  69874..58.40- V 

категория 

207               

  69874.71.18- V 

категория 

1255               

  69874.74.20- V 

категория 

1335               

  69874.81.13- V 
категория 

2922, от тях 
830 м2 в 

СДП 

              

  69874.107.35- V 

категория  

2046               

  69874.124.7- V 

категория 

1493               

  69874.143.5- V 

категория 

1115, изцяло 

попада в 
СДП 

              

(ПЗП)  

 

69874.145.1 - V 

категория 

53977, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

  69874.145.5- V 

категория 

3237, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  69874.145.6- V 

категория  

8693, изцяло 

попада в 
СДП 

              



  69874.145.15- V 

категория  

1469, изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  
 

69874.145.17 - 
V категория 

31006, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

(ПЗП) 10960 
м2 

69874.145.20- V 
категория 

11366, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 995 м2 69874.145.22- V 

категория  

1316, изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП)  

 

69874.145.23- V 

категория 

39176, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

  69874.145.24- V 

категория  

1042               

          

с. 

Трилистник 

73122.5.40- V 

категория 

3153, изцяло 

попада в 

СДП 

73122.18.75-

(ПЗП) 80315 

м2- ІV 
категория 

85767, 

от тях 

2793 
м2  в 

СДП 

0 0 0 0 0 

(ПЗП) 5382 
м2 

73122.5.41- ІV 
категория 

6194 73122.18.77-
(ПЗП) 24973 

м2- V 

категория 

25719, 
от тях 

2130 

м2  в 
СДП 

          

(ПЗП) 9829 

м2 

73122.6.36- ІV 

категория 

14596   111486           

(ПЗП) 2491 

м2 

73122.6.39- ІV 

категория 

4507, от тях 

1750 м2 в 
СДП 

              

  73122.6.42- ІV 

категория 

2126               

(ПЗП) 8195 
м2 

73122.7.15- VІІІ 
категория 

9057, изцяло 
попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 56886 
м2 

73122.7.21- VІІІ 
категория 

64715, 
изцяло 

попада в 

СДП 

              

(ПЗП) 10586 
м2 

73122.7.24- VІІІ 
категория 

10596               

  73122.10.16- ІV 
категория 

437               

  

 

73122.16.144- V 

категория  
 

59779 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

(ПЗП) 2477 

м2 

  

73122.16.77- V 

категория  

73122.17.13- 
VІІІ категория 

4387 

11564 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  73122.17.14- V 

категория  

96916               

  73122.17.15- 

VІІІ категория 

2957               

  73122.17.20- V 

категория 

45776               

 73122.17.28 

Свободни 2395 
м2 в серената и 

източната част- 

V категория  

2395               

  73122.17.32- ІІІ 

категория 

8681               



(ПЗП) 3582 

м2 

73122.17.33- V 

категория 

3927               

(ПЗП) 10200 
м2 

73122.17.56- V 
категория 

12612               

  73122.18.1- ІV 

категория 

7535, от тях 

4120 м2 в 

СДП 

              

(ПЗП) 9709 
м2 

73122.18.6- ІV 
категория 

11901               

  73122.18.53- 

VІІІ категория 

5199               

  73122.18.55- V 

категория 

9058               

  73122.18.57- V 

категория 

7031               

  73122.18.59- V 

категория 

831               

  73122.18.61- V 

категория 

34223               

  73122.18.62- V 

категория 

12828               

  73122.19.5- ІV 

категория 

6088               

  73122.19.112- 

ІV категория 

1037               

  73122.19.117- V 

категория 

19005               

                    

                    

с. Труд     0 0 с. Труд 73242.10.17
1-V 

категория  

99, 
изцяло 

попада 

в СДП 

0 0 

  73242.10.172- V 

категория  

1372       73242.714.7

-V 

категория  

605     

  73242.10.174- V 
категория  

1389       73242.714.8
-V 

категория 

145, 
изцяло 

попада 

в СДП 

    

  73242.11.173- 

ІV категория 

951               

  73242.20.108- V 

категория  

1308               

  73242.20.109- V 

категория  

2613               

  73242.32.63- V 

категория  

2433               

  73242.32.65- V 

категория  

279               

  73242.34.37- V 

категория  

566               

  73242.34.38- V 

категория  

1512               

  73242.34.39- V 

категория  

2222               

  73242.50.61- V 

категория 

1335               

  73242.94.47 - 

ІV категория 

78, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  73242.102.595- 

V категория  

940               

  73242.121.70- V 

категория  

1194               

(ПЗП) 64778 

м2 

73242.150.45- V 

категория  

69857               

  73242.150.86- V 

категория  

584               



  73242.161.6- ІV 

категория 

1810               

  73242.161.7- V 

категория 

94743               

  73242.161.8- ІV 
категория 

2735               

  73242.161.9- ІV 

категория 

479               

  73242.161.10- 
ІV категория  

7298               

  73242.161.11- 

ІV категория  

951               

  73242.161.12- 
ІV категория  

1986               

  73242.161.13- 

ІV категория  

18953               

  73242.161.14- 

ІV категория  

2486               

  73242.165.185- 

ІV категория  

1497               

  73242.180.30- 

ІV категория  

3653               

  73242.181.8- VІ 

категория 

247, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.183.54- 
ІV категория  

173, изцяло 
попада в 

СДП 

              

  73242.183.55- 
ІV категория  

2003               

  73242.190.67- 

ІV категория  

4126, изцяло 

попада в 
СДП 

              

  73242.190.71- 

ІV категория  

9489, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.210.17- 

ІV категория  

540               

  73242.210.19- 

ІV категория  

2611               

  73242.210.21- 

ІV категория  

3207               

  73242.210.22- 

ІV категория  

3458               

  73242.217.859- 

ІV категория  

2688, изцяло 

попада в 

СДП 

              

  73242.243.80- V 
категория 

591               

  73242.244.8- ІV 

категория 

24234               

  73242.244.9- ІV 
категория 

22559               

  73242.244.21- 

ІV категория  

5331               

  73242.613.37- V 

категория 

469               

  73242.613.40- V 

категория 

524               

  73242.613.45- V 

категория 

1411               

  73242.700.5- V 

категория 

1231               

  73242.703.33- V 

категория 

2056               

(ПЗП) 2192 

м2 

73242.704.4- V 

категория 

2267               

  73242.705.11- V 

категория 

2343               

(ПЗП) 3512 

м2 

73242.711.16- V 

категория 

4070, изцяло 

попада в 

СДП 

              



                   

с. Царацово 78080.1.22- V 

категория 

2418 0 0 0 0 0 0 0 

  78080.8.42- V 

категория 

3647               

  78080.25.85- ІV 

категория 

3463               

  78080.32.131- 

ІV категория  

2877               

  78080.75.10- VІ 

категория 

3761, изцяло 

попада в 
СДП 

              

 78080.94.434- 

 ІVкатегория  

4204        

  78080.94.436- 
 ІVкатегория  

4204               

  78080.94.270-  

VІ категория 

2869               

  78080.112.1- VІ 
категория 

7553               

  78080.136.2- ІV 

категория 

2933               

  78080.137.213-  
ІV категория 

784               

  78080.137.236 –  

ІV категория  

2741               

  78080.138.32-Х 

категория 

30891               

  78080.139.64-  

V категория 

1959               

  78080.139.65-  

ІV категория  

12993               

  78080.140.80-  
ІV категория  

5408               

  78080.140.93-  

ІV категория  

1163               

  78080.140.94-  
ІV категория  

3125               

  78080.140.102-  

ІV категория  

938               

  78080.142.156-  

ІV категория  

178               

  78080.143.175-  

VІ категория 

480               

  78080.143.193-  

ІV категория  

3745               

  78080.143.195- 

ІV категория  

5458                 

                    

с. Ясно поле   87669.4.1-

(ПЗП) 8878 

м2- 
V категория 

10691 с. Ясно поле 87669.9.32-

V категория 

5218 0 0 

В слой ПЗП 87669.1.20 –ІІІ 

категория 

133 788 

изцяло 
попада в 

СДП 

87669.4.7-

(ПЗП) 14530 
м2- 

V категория  

14787, 

изцяло 
попада 

в СДП 

     

  87669.2.41- 

V категория 
 

6182 

 

87669.17.1-

част от 8280  
м2 в южната 

му част  

свободни V 
категория 

В слой ПЗП; 

изцяло 
попада в 

СДП 

8280   87669.14.50

- 
V категория 

3350   



 87669.7.39 – 

V категория 

26571 87669.17.39, 

образуван от 

ПИ № 

87669.17.4, V 
категория   

12332      

 87669.7.54– 

V категория 

9971 87669.17.40, 

образуван от 
ПИ № 

87669.17.4, V 

категория   

3000      

 87669.7.39 – 
V категория 

26571 87669.17.16-
(ПЗП) 13057 

м2- 
V категория  

13395, 
изцяло 

попада 
в СДП 

     

 87669.7.54– 

V категория 

9971 87669.17.24-

V категория  

949        

 87669.16.37– 

ІV категория 

868 87669.17.26-

(ПЗП)14159 

м2- 

V категория 

17502, 

изцяло 

попада 

в СДП 

     

 87669.18.44 -ІІІ 

категория 

509, изцяло 

попада в 
СДП 

87669.22.23-

(ПЗП) 2610 
м 2-V 

категория 

3104, 

изцяло 
попада 

в СДП 

     

 87669.19.1 

--(ПЗП) 
свободни 

63 359 м2 
в 

западната 

му част –V 
категория 

 

63 359, 

изцяло 
попада в 

СДП 

87669.22.25 

(ПЗП) 3495 
м2-V 

категория 

3783, 

изцяло 
попада 

в СДП 

     

 87669.19.1-

свободни 
11 179  м2 в 

източната му 

част - V 
категория 

11 179, 

изцяло 
попада в 

СДП 

            

  87669.20.22 -V 

категория 

2384 87669.22.31-

(ПЗП) 2793 
м2- 

V категория 

2882, 

изцяло 
попада 

в СДП 

     

  87669.23.6-- Х 

категория 

4675, от тях 

3600 м2 в 
СДП 

87669.22.36-

(ПЗП) 1420 
м2- 

V категория 

1772, 

изцяло 
попада 

в СДП 

          

  87669.23.16-V 
категория 

4431 87669.22.23 
–V категория 

В слой ПЗП; 

изцяло 
попада в 

СДП  

3104           

   87669.22.25 
–V категория 

изцяло 

попада в 
СДП 

3782      

   87669.22.31-

V категория 

В слой ПЗП; 
изцяло 

попада в 

СДП  

2881           

   87669.22.36 -

V категория 

изцяло 
попада в 

СДП 

1772           

 87669.25.9 -V 

категория 

18821        



 

 

2. В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за 

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

собствеността и ползването на земеделските земи) 

 

Добавя се: 

 
населено 

място 

№ на имот  

пасища 

кв.м. № на имот 

ливади  

кв.м. Стопанисван

о от 

общината 

№ на имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливади 

кв.м. 

І. с. Граф 
Игнатиево 

         

В слой ПЗП 17806.61.1 

VІ категория, 

303280  м2, 

част в 

централната 

част 

свободни 

303280, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.2 

VІ категория     

46504 м2,  част 

в 

североизточнат

а   част 

свободни 

46504,  
изцяло 

попада в 

СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.2 

VІ категория     

46504 м2,  част 

в 

северозападнат

а  част 

свободни 

46504,  

изцяло 

попада в 

СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.2 

VІ категория 

120000 м2,  

част в 

югозападната 

част 

свободни  

120000,  

 изцяло 

попада в 

СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.2 

VІ категория 

45925 м2,  

част в 

югоизточната 

част 

свободни  

45962,  

 изцяло 

попада в 

СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.391 

VІ категория 

271655, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

В слой ПЗП 17806.61.396 

VІ категория, 

141913   м2, 

част в 

централната 

част 

141913, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       



свободни 

В слой ПЗП 17806.61.398 

VІ категория 

39998, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

          

ІІ. с. Строево          

 
69874.107.30 

ІV категория 

125795 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 
69874.107.32 ІV 

категория 

149514, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 69874.145.28 V 

категория част 

от 63352 м2 в 
северната му 

част свободни 

63 352, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 69874.145.30 V 
категория част 

от 23994 м2 в 

северната му 
част свободни 

23 994 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

          

ІІІ. с. Труд          

В слой ПЗП 73242.181.1-  

VІ категория, 
330000 м2 в 

южната част 

свободни  

330000, 

изцяло 

попада в 

СДП 

              

В слой ПЗП 73242.181.1-  

VІ категория, 

100403  м2 в 

северната част 

свободни  

100403, 

изцяло 

попада в 

СДП 

       

  73242.182.24- V 

категория 

72783, 

изцяло 

попада в 

СДП 

              

ІV. с. 

Крислово 

         

 39918.3.12 

ІV категория 
Част от 27100 

м2 в 

югоизточната 
му част 

свободни 

27100, 

изцяло 
попада в 

СДП 

       

 39918.3.12 
ІV категория 

Част от 27100 

м2 в 
северозападнат

аму част 

свободни 

27100, 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 39918.3.12 

ІV категория 

Част от 27100 
м2 в 

североизточнат

аму част 
свободни 

27100, 

изцяло 

попада в 
СДП 

       

 39918.5.15 

ІV категория 

Част от 7100 м2 
в северната му 

част свободни 

7100        

 

 
 

 

 

 39918.5.15 7202,        



ІV категория 

Част от 7202 м2 

в южната  му 

част свободни 

изцяло 

попада в 

СДП 

 39918.5.15 

ІV категория 

Част от 7100 м2 
в средната  му 

част свободни 

7103, 

От които 

6 103 м2 
изцяло 

попада в 

СДП 

       

 
 

3. В б. В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които 

да се предоставят за устройване на пчелини. 

 

Отпада: 

 
населено 

място 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливади  

кв.м. Стопан

исвано 

от 

община

та 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливади 

кв.м. 

Кметство 

село 

         

І. с. 

Крислово 

39918.1.65-

ІV категория 

769        

Добавя се: 

 
населено 

място 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливади  

кв.м. Стопан

исвано 

от 

община

та 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливади 

кв.м. 

Кметство 

село 

         

І. 

Желязно 

         

 

29235.21.45, 

образуван от 
ПИ № 

29235.21.43, 

ІV категория   
Свободни 

500 м2 в 

източната 
част 

500        

 

 

ХІІ.  Отчуждаване на имоти, собственост на физически и 

юридически  лица за изграждане на обекти от първостепенно значение 



 

ХІІ.1. За изграждане на обект „Реконструкция и разширение на 

Голямоконарско шосе, разположен на територията на две общини: 

Пловдив и „Марица“, област Пловдив, в обхвата на Община „Марица“ – от 

землищната граница с община Пловдив до транспортен възел „Царацово“ – 

път ІІІ-805“ 

 

 с. Царацово се изменя: 

  

1. ПИ 84.390, част от ПИ № 84.19 с площ 8 кв.м., с НТП „За друг 

поземлен имот за движение и транспорт“,  

 2. ПИ № 88.43 с площ 538 дка, с НТП „За второстепенна улица“,; 

 3. ПИ № 88.314 с площ 126 кв.м., с НТП „За селскостоп., горски, 

ведомствен път; 

 4. ПИ № 88.315, част от ПИ № 88.5, с площ 359 дка, с НТП „За друг 

поземлен имот за движение и транспорт“, 

 5. ПИ № 88.319, част от от ПИ № 88.20,  с площ 1091 дка, с НТП 

„Нива“,; 

 6. ПИ № 88.324, част от ПИ № 88.1 с площ 119 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 7. ПИ № 88.327, част от ПИ № 88.44 с площ 692 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт; 

 8. ПИ № 88.328, част от ПИ № 88.3 с площ 472 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение транспорт“, 

 9. ПИ № 88.331, част от ПИ № 88.4 с площ 470 дка, с НТП „За друг 

поземлен имот за движение и транспорт“; 

 10. ПИ № 88.332, част от ПИ № 88.316 с площ 44 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 11. ПИ № 88.335, част от ПИ № 88.6 с площ 496 кв.м., НТП „За друг 

поземлен имот за движение и транспорт“; 

 12. ПИ № 88.336, част от ПИ № 88.313 с площ 410 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 13. ПИ № 88.339, част от ПИ № 88.37 с площ 448 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 14. ПИ № 88.340, част от ПИ № 88.38 с площ 447 кв.м., с НТП „За 

складова база“; 

 15. ПИ № 88.343, част от ПИ № 88.320 с площ 108 кв.м., с НТП 

„Нива“; 

 16. ПИ № 88.344, част от ПИ № 88.33 с площ 810 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 17. ПИ № 88.347, част от ПИ № 88.34 с площ 530 кв.м. с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 



 18. ПИ № 88.348, част от ПИ № 88.42 с площ 1827, с НТП „За друг 

поземлен имот за движение и транспорт“; 

 19. ПИ № 101.360, част от ПИ № 101.6 с площ 5 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 20. ПИ № 101.369, част от ПИ № 101.6 с площ 73 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 21. ПИ № 101.371, част от ПИ № 101.364 с площ 10 кв.м., с НТП „За 

друг обществен оебкт, комплекс“; 

 22. ПИ № 101.372, част от ПИ № 101.365 с площ 26 кв.м., с НТП „За 

друг обществен оебкт, комплекс“; 

 23. ПИ № 101.373, част от ПИ № 101.366 с площ 28 кв.м., с НТП „За 

друг обществен оебкт, комплекс“; 

 24. ПИ № 102.11, част от ПИ № 102.1 с площ 87 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“;   

 25. ПИ № 102.12, част от ПИ № 102.6 с площ 74 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 26. ПИ № 102.13, част от ПИ № 102.6 с площ 139 кв.м., НТП „За 

друг вид произв., складов обект; 

 27. ПИ № 102.14, част от ПИ № 102.8 с площ 53 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 28. ПИ № 102.15, част от ПИ № 102.3 с площ 109 кв.м., НТП „За 

второстепенна улица“; 

 29. ПИ № 103.13, с площ 122 кв.м., НТП „За селскостопански, 

горски, ведомстрен път“; 

 30. ПИ № 103.397, част от ПИ № 103.2 с площ 182 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 31. ПИ № 103.398, част от ПИ № 103.3 с площ 403 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 32. ПИ № 103.401, част от ПИ № 103.12 с площ 983 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 33. ПИ № 105.403, част от ПИ № 105.1 с площ 698 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 34. ПИ № 105.406, част от ПИ № 105.2 с площ 35 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 35. ПИ № 105.407, част от ПИ № 105.3 с площ 75кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 36. ПИ № 105.410, част от ПИ № 105.400 с площ 25 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 37. ПИ № 105.411, част от ПИ № 105.401 с площ 76 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 38. ПИ № 105.414, част от ПИ № 105.12 с площ 51 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 



 39. ПИ № 105.415, част от ПИ № 105.13 с площ 51 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 40. ПИ № 105.418, част от ПИ № 105.5 с площ 121 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 41. ПИ № 105.419, част от ПИ № 105.6 с площ 243 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 42. ПИ № 105.422, част от ПИ № 105.402 с площ 195 кв.м., с НТП 

„За друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 43. ПИ № 116.401, част от ПИ № 116.399 с площ 90 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 44. ПИ № 116.404, част от ПИ № 116.400 с площ 58 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 45. ПИ № 116.406, част от ПИ № 116.16 с площ 59 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 46. ПИ № 134.346, част от ПИ № 134.1 с площ 1108 кв.м., с НТП „За 

друг поземлен имот за движение и транспорт“; 

 

  

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, постъпили предложения на кметове по населени 

места за извършване на разпоредителни действия с имоти - общинска 

собственост, прекратени и приключили договори за наем, извършени 

процедури по разделяне на общински поземлени имоти с цел осигуряване 

на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, и за 

осъществяване на своята жилищна политика и своите социални функции за 

населението, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 63 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 

мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 

2022-2023 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 

1 от 25.01.2022 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, в 

съответствие с изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от 

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община „Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел ІІІ. 

Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията 

на Община „Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с 

протокол № 1 от 26.01.2021 г., както следва:  

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

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

собствеността и ползването на земеделските земи) 

За с. Граф Игнатиево отпада: 

 
Населено 

място 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

лива

ди  

кв.м. Стопани

свано от 

общинат

а 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливад

и 

кв.м

. 

Кметство 

село 

         

С. ГРАФ 

ИГНАТИ

ЕВО 

         

В слой 

ПЗП 

17806.61.

2 

VІ 

категория 

120000

,  

 изцяло 

попада 

       



120000 

м2,  част 

в 

югоизточ

ната част 

свободни  

в СДП 

В слой 

ПЗП 

17806.61.

2 

VІ 

категория 

45925 м2,  

част в 

югозапад

ната част 

свободни  

45962,  

 изцяло 

попада 

в СДП 

       

 

 

За с. Граф Игнатиево се добавя: 

 

Населено 

място 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

лива

ди  

кв.м. Стопани

свано от 

общинат

а 

№ на 

имот  

пасища 

кв.м. № на 

имот 

ливад

и 

кв.м

. 

Кметство 

село 

         

С. ГРАФ 

ИГНАТИ

ЕВО 

         

В слой 

ПЗП 

17806.61.

2 

VІ 

категория 

120000 

м2,  част 

в 

югозапад

ната част 

свободни  

120000

,  

 изцяло 

попада 

в СДП 

       

В слой 

ПЗП 

17806.61.

2 

VІ 

категория 

45925 м2,  

част в 

югоизточ

ната част 

свободни  

45962,  

 изцяло 

попада 

в СДП 

       

 

 



 

МОТИВИ: Във връзка с Промяна в намеренията за реално ползване 

на части от имоти с начин на трайно ползване „Мера“, „Пасище“, 

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

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 64 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор № 66915.12.67 по кадастралната карта и 

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

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР , 

засягащо поземления имот от 13.01.2022 година. 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”.   

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 

идентификатор  № 66915.12.67, с площ от 4.214 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 

„Изоставена орна земя” в местността „Герена“, при граници и съседи: 

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

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

66915.12.173; ПИ № 66915.12.172; ПИ № 66915.12.201 - публична 

общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 

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

последно изменение на ККиКР , засягащо поземления имот от 

13.01.2022 година, актуван с акт за публична общинска собственост № 



0703-14 от 02.10.2008 година и Акт  № 01/21.01.2022 г. за поправка на 

Акт за публична общинска собственост № 0703-14 от 02.10.2008 година.  

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания 

по т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на 

чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: Необходимо да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „Изоставена орна земя”, от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост.  Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор № 61412.26.41 по кадастралната карта и 

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

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

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 

засягащо поземления имот от 12.01.2022 година. 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”.   

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 

идентификатор  № 61412.26.41, с площ от 0.378 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 

„Изоставена орна земя” в местността „Дзънгарица“, при граници и 

съседи: ПИ № 61412.26.13; ПИ № 61412.501.246; ПИ № 61412.501.642; 

ПИ № 61412.26.46; ПИ № 61412.26.11 - публична общинска собственост 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, 

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

77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 12.01.2022 година, 



актуван с акт за публична общинска собственост № 4030 от 16.11.2021 

година и Акт № 01/21.01.2022 г. за поправка на Акт за публична 

общинска собственост № 4030 от 16.11.2021 година.  

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания 

по т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на 

чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: Необходимо е да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „Изоставена орна земя”, от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост.  Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 66 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор 78080.36.117, образуван от поземлен имот с 

идентификатор № 78080.36.112 – публична общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 

05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 

на ККиКР, засягащо поземления имот от 03.01.2022 г.  

 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”.   

 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 

идентификатор  № 78080.36.117, образуван от поземлен имот с 

идентификатор № 78080.36.112, с обща площ от 0.410 дка, с трайно 

предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 

„Изоставена орна земя” в местността „Тахталийски азмак“, при граници 

и съседи: ПИ № 78080.36.116; ПИ № 78080.38.16; ПИ № 78080.38.5; ПИ 

№ 78080.37.111; ПИ № 78080.36.115 - публична общинска собственост 



по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, 

Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 

от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 03.01.2022 г., 

актуван с акт за общинска собственост № 4068 от 18.01.2022 година.  

 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания 

по т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на 

чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 

 

МОТИВИ: Необходимо да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 

трайно ползване „Изоставена орна земя”, от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост.  Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 67 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 47086.50.122 /номер по предходен 

план: 620001/– частна общинска собственост по кадастралната карта и 

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

одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления 

имот от 17.03.2014 година. 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 

РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 

РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

Общински съвет “Марица”- област Пловдив:  

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №  

47086.50.122 /номер по предходен план: 620001/, с площ от 156.114 дка, 

намиращ се в местността „Мерич орман” с трайно предназначение на 

територията „Горска“ и с начин на трайно ползване „Друг вид 

дървопроизводителна гора“, при граници и съседи: ПИ № 47086.50.127; 

ПИ № 47086.50.73; ПИ № 47086.50.74;  ПИ № 47086.50.123 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 



г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 

засягащо поземления имот от 17.03.2014 година, актуван като  

- Проектен ПИ № 47086.50.128 с проектна площ от 15.400 дка, с начин на 

трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора “, адрес на 

поземления имот местност „Мерич орман”, с. Маноле,, Община „Марица” 

- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 

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

47086.50.131; ПИ № 47086.50.123; ПИ № 47086.50.74; ПИ № 47086.50.129; 

ПИ № 47086.50.130; 

- Проектен ПИ № 47086.50.129 с проектна площ от 7.421 дка, с начин на 

трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора “, адрес на 

поземления имот местност „Мерич орман”, с. Маноле,, Община „Марица” 

- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 

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

47086.50.128; ПИ № 47086.50.130; ПИ № 47086.50.73; ПИ № 47086.50.74;  

- Проектен ПИ № 47086.50.130 с проектна площ от 1.477 дка, с начин на 

трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора “, адрес на 

поземления имот местност „Мерич орман”, с. Маноле,, Община „Марица” 

- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 

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

47086.50.131; ПИ № 47086.50.128; ПИ № 47086.50.129; ПИ № 47086.50.73 

и 

- Проектен ПИ № 47086.50.131 с проектна площ от 131.816 дка, с начин на 

трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора “, адрес на 

поземления имот местност „Мерич орман”, с. Маноле,, Община „Марица” 

- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 

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

47086.50.128; ПИ № 47086.50.130; ПИ № 47086.50.73; ПИ № 47086.50.127; 

ПИ № 47086.50.123. 

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

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

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

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

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

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

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

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

промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 

 

МОТИВИ: Предложението е във връзка с извършена проверка от 

общинска и кметска администрация и представители на РИОСВ – 

Пловдив, при която бе констатирано естествено находище на блатно 



кокиче в общинския имот. След извършено Геодезическо заснемане в 

общински имот с идентификатор № 47086.50.122 /номер по предходен 

план: 620001/ се установи и общата площ на находището в размер на 2.114 

дка от имота, както и точното му местоположение. Ето защо, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 68 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.313 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

 

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

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

 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната 

оценка в размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. 

/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  

строеж на жилищна сграда и определя пазарна цена 14,00 лева 

/четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 

площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  

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

М., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 

строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.501.313 с площ 526 

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,, 

при граници на имота: ПИ № 21169.501.416; ПИ № 21169.501.312; ПИ № 

21169.501.306, ПИ № 21169.501.305, ПИ № 21169.501.304  и ПИ № 

21169.501.314 за построяване на жилищна сграда съгласно 

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

област Пловдив. 

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



база 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  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 69 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.314 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  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната 

оценка в размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. 

/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  

строеж на жилищна сграда и определя пазарна цена 14,00 лева 

/четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 

площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  

 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на М.Г. 

Д.,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 

строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.501.314 с площ 526 

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,, 

при граници на имота: ПИ № 21169.501.416; ПИ № 21169.501.313; ПИ № 

21169.501.305 и ПИ № 21169.501.304, ПИ № 21169.501.303, ПИ № 

21169.501.315  за построяване на жилищна сграда съгласно 

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

област Пловдив. 

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

база 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  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 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  №69874.501.1056, публична 

общинска собственост по КК и КР на с. Строево, за поставяне на  

преместваем обект: „ Кафе автомат ”,  пред обект : “Автосервиз – ателие за 

вулканизиране на гуми”, намиращ се в УПИ X-44, от кв.7 /ПИ с 

идентификатор № 69874.501.44, съгласно Кадастрално – административна 

информационна система на АГКК/ по плана на с.Строево, Община 

„Марица”, област Пловдив, както следва: 

 Терен  с площ от 0.47 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 № 432, взето с Протокол № 12 от  

28.10.2021 г. 

 Теренът представлява част от № 69874.501.1056, целият с площ от  

258 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин 

на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, при 

граници и съседи: ПИ  №№ 69874.501.1011, 69874.501.44, 69874.501.1040, 



69874.501.84, 69874.501.43, 69874.501.1041, 69874.501.42 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: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 71 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години  за временно разполагане 

на  “Магазин за нехранителни стоки” в в УПИ VIII – Общежитие и здравна 

служба, кв.38, по плана на с. Царацово, съответстващ на ПИ – публична 

общинска собственост с идентификатор  № 78080.501.436  по КК на с. 

Царацово,  Община “Марица” – област Пловдив. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 

Закона за общинската собственост,  във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1 от  

НПУРОИ на община „Марица” и чл. 5, ал. 1, ал. 2 и чл. 11, 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, чрез публичен явен търг  за 

временно  разполагане  на  “Магазин за нехранителни стоки”  в УПИ VIII – 

Общежитие и здравна служба, кв.38, по плана на с. Царацово, 

съответстващ на  ПИ – публична общинска собственост с идентификатор  

78080.501.436  по КК на с. Царацово,  Община “Марица” – област 

Пловдив, както следва: 

           Терен с площ 30 кв.м. , преставляващ част от имот – публична 

общинска собственост  за временно разполагате  на обект  “Магазин за 

нехранителни стоки”  , съгласно схема за временно разполагане,  приета и 

одобрена от Директора на д-я УТ на Община „Марица“, с № 38 от 

02.11.2021 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 № 493, взето с Протокол № 13 от  

23.11.2021 г. 

 Теренът преставлява  част от ПИ №  78080.501.436  , целият с площ 

от 1728 кв.м., с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, с 

начин на трайно ползване “За административна сграда, комплекс”,  при 



граници и съседи: 78080.501.1128, 78080.501.433, 78080.501.434, 

78080.501.435, 78080.501.1141 по КК и КР  на с. Царацово, Община 

“Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-78/05.12.2007г. 

на Изпълнителния директор на АГКК – София.,  актуван  като публична 

общинска собственост с Акт за общинска собственост № 07/02.03.2001 г., 

 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. І. имот да се извърши чрез 

провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 

цена е в размер на 1.30 лв. /един  лев и тридесет стотинки / на кв.м. без 

ДДС или 39,00 лв. /тридесет и девет  лева  / без ДДС за 30 кв.м., 

определена, съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за 

определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени 

общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея. 

 

 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 

месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  

 

ІІІ. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.           

 

ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 

процедура за отдаване под наем за срок от 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: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 72 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок 

от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в  сграда с идентификатор № 

12019.501.341.1,  разположена в ПИ № 12019.501.341 по ККиКР на с. 

Войсил, Община “Марица” - област Пловдив, публична общинска 

собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски 

кабинет /. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 6 и ал. 

7 от Закона за общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се 

отдаде  под наем, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите 

помещения, за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - 

практика за първична помощ за дентална медицина, следното помещение: 

- Самостоятелен обект с идентификатор № 12019.501.341.1.9, с площ от 23 

кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 

самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 

12019.501.341.1.8, № 12019.501.341.1.15, № 12019.501.341.1.10, под обекта: 

няма, над обекта: № 12019.501.341.1.5.  

 Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 

12019.501.341.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 

12019.501.341 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Войсил, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД- 

18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 

актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 

собственост № 07/06.03.2001 г., надлежно вписан в Службата по 

вписванията. 

Самостоятелният обект е с площ за наемане – 23 кв.м.,  целта на 



отдаването му под наем е използването му за здравни услуги – 

стоматологичен кабинет. 

ІІ. Отдаването под наем на описания в т.І. самостоятелен обект да се 

извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 

Съгласно  приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 

на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 

собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна цена е 

5.00 / пет лева / на кв. м. без ДДС или 115.00 лв. /сто и петнадесет лева/ без 

ДДС за 23.00 кв.м. 

ІІІ. Специфични условия  на конкурса:  

 

– В конкурса за посочения самостоятелен обект могат да участват 

кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския 

закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност, както и 

физически самоосигуряващи се лица на свободна професия. 

- Описания в т.І. самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че 

се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за 

стоматологичен кабинет, като собствеността му не може да бъде 

придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за 

ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под 

наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения 

под наем и описан в т.І. самостоятелен обект за стоматологични  услуги се 

извършва от лицето, на което е предоставено, с грижата на добрия 

стопанин. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за 

което е отдадено под наем, наемните отношения да бъдат прекратени; 

- Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 

степен ”магистър” по дентална медицина. Да не са с отнети права, да 

упражняват медицинска професия в Република България. Да нямат 

финансови задължения към държавата и към Община „Марица”  и 

общината по постоянен адрес на физическото лице или по седалище и 

адрес на управление на юридическото лице; 

 - Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да 

сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 

самостоятелния обект. 

- Кабинетът да работи целогодишно. 

 - Документи за допускане до участие в конкурса:  

 1. Заявление за участие по образец. 

 2. Справка за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен 

път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 

кандидата). 

 3. Документ за самоличност на участника за справка /представя се в 



момента на конкурса/. 

 4. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на вписани 

обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен 

път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 

кандидата). 

 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 

упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато 

участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на 

представителство, съгласно документите му за регистрация. 

 6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, 

съдържащо воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо 

лице. 

 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за 

възстановяване на внесените депозити за участие на нерегистрираните в 

конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 

 8. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието 

или липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 

администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 

 9. Удостоверения за наличието или липсата на задължения към: 

- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 

лице/едноличния търговец; 

- и към Община „Марица” (Набавят се по служебен път от 

администрацията на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 

 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 

 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна 

документация. 

 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 

 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие 

в конкурса; 

 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на 

договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 

 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 

подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на 

декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса. 

 14. Декларация по образец относно обстоятелства по ЕИК; 

несъстоятелност, ликвидация, парични задължения към държавата или 

задължения към Община „Марица“и общината по постоянен адрес на 

физическото лице или по седалище и адрес на управление на 

юридическото лице, просрочени и/или изискуеми задължения за наем по 

сключени договори с община “Марица”- област Пловдив, правото на 

кандидата да упражнява търговска дейност. 

15. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско 

образование със степен “Магистър по дентална медицина“ на 



управителя/участника. 

16. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че 

управителят/участникът не е с отнети права да упражнява медицинска 

професия в Република България. 

17. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от 

осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи 

трудов стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в 

правилата за провеждане на  публичен конкурс. 

18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 

посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък 

непрозрачен плик. 

ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 

К1 – Професионален опит на участника:  

-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 

-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 

точки; 

-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 

точки; 

-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 

К2 – Предложена месечна наемна цена: 

-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 

-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 

точки; 

-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и 

до 20% вкл. – 10 точки; 

-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 

точки; 

К3 – Договор с НЗОК:  

-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 

-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 

Комплексна оценка: 

К = К1+ К2 +К3  

V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 

цена.           

VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на 

процедура за отдаване под наем на описания в т.І.  помещение - част от 

нежилищна сграда, чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, 

ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение, при стриктно спазване правилата на 

Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община „Марица”, да организира и проведе 

конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 

действащото законодателство. 



 

 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 73 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински 

ПИ № 62858.501.4145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Рогош, област Пловдив, за изграждане на нов заместващ БКТП,  с 

прилежаща сервитутна зона.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, чл.37, 

ал.4,т.4 от ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.   

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната 

оценка за учредяване право на  строеж на нов трафопост в размер на 

3780,00 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лева (по 600 лв/кв.м. РЗП) 

лв. и  цена за сервитутно право за обслужване с площ 36 кв.м. в размер на 

216,00 (двеста и шестнадесет) лева, изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив, и определя пазарна цена  за право 

на  строеж за нов трафопост в размер на 3780,00 (три хиляди седемстотин и 

осемдесет) лева (по 600 лв/кв.м. РЗП), и цена за сервитутно право за 

обслужване с площ 36 кв.м. в размер на 216,00 (двеста и шестнадесет) 

лева.  

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски да бъде 

учредено възмездно право на строеж за изграждане на нов БКТП със ЗП 

6,3 кв.м. и със сервитутно право за обслужване с площ 36 кв.м. в общински 

№ 62858.501.4145 с площ 544 кв.м., с трайно предназначение 

„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и 

кад.регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 

на Изп.директор на АГКК - София,  номер по предходен план: УПИ V -

501.4145 - жил.строителство, кв. 79, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3289/20.11.2018 година.  

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съобразно действащото 

законодателство. 



  

 

МОТИВИ: С изграждането на нов трафопост - БКТП значително ще 

се подобрят параметрите и качеството на електрозахранването на 

съществуващите потребители в квартала и ще даде възможност за 

присъединяване на нови, без да се влошава качеството на предлаганата 

услуга. Ета защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 74 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1168 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от на 11 020.00 лева, 

(единадесет хиляди и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС 

като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1168, въз основа на 

пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 

АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1168 в размер на 11 020.00 лева, 

(единадесет хиляди и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1168  с площ  551 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1169; 

ПИ № 11845.502.1170; ПИ № 11845.502.1231, номер по предходен план: 

УПИ І-502.1168, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3585 от 20.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1168 е 2 058.90 (две 

хиляди петдесет и осем лева и 90 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 75 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1169 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 560.00 

лева, (единадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1169, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1169 в размер на 11 560.00 лева, 

(единадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС, по 20.00 

лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1169  с площ  578 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1196; 

ПИ № 11845.502.1194; ПИ № 11845.502.1231, ПИ № 11845.502.1170; ПИ № 

11845.502.1168 номер по предходен план: УПИ IІ-502.1169, жил.стр., кв.60, 

съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община 

"Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно 

жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3586 от 21.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 

Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1169 е 2 159.80 (две 

хиляди сто петдест и девет лева и 80 ст.) лева. 



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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

 МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 76 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1170 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 13 420.00 

лева, (тринадесет хиляди четиристотин и двадесет)  лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1170, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1170 в размер на 13 420.00 лева, 

(тринадесет хиляди четиристотин и двадесет)лева без ДДС, по 20.00 

лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1170 с площ  671 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1168; 

ПИ № 11845.502.1169; ПИ № 11845.502.1194, ПИ № 11845.502.1193; ПИ № 

11845.502.1192; ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1171 номер по 

предходен план: УПИ IIІ-502.1170, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № 

РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване 

на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 3587 от 21.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1170 е 2 507.30 (две 



хиляди петстотин и седем лева и 30 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 77 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1171 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 13 280.00 лева, 

(тринадесет хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1171, въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1171 в размер на 13 280.00 лева, 

(тринадесет хиляди двеста и осемдесет)лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1171 с площ  664 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1170; 

ПИ № 11845.502.1193; ПИ № 11845.502.1192, ПИ № 11845.502.1191; ПИ № 

11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1172; номер по предходен план: УПИ IV-

502.1171, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  

год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3588 от 21.02.2020 год., надлежно вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1171 е  2 481.20 (две 



хиляди четиристотин осемдест и един лева и 20 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 78  

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1172 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 13 120.00 

лева, (тринадесет хиляди сто и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1172, въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1172 в размер на 13 120.00 (тринадесет 

хиляди сто и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1172 с площ  656 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1171; 

ПИ № 11845.502.1192; ПИ № 11845.502.1191, ПИ № 11845.502.1190; ПИ № 

11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1173; номер по предходен план: УПИ V-

502.1172, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  

год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3589 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1172 е  2 451.30 (две 

хиляди четиристотин петдесет и един лева и 30 ст.)лева. 

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



Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 79 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1173 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 980.00 

(дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1173, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1173 в размер на 12 980.00 (дванадесет 

хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

  

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1173 с площ  649 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1172; 

ПИ № 11845.502.1191; ПИ № 11845.502.1190, ПИ № 11845.502.1189; ПИ № 

11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1174; номер по предходен план: УПИ VI-

502.1173, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  

год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3590 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1173 е 2 425.10 (две 



хиляди четиристотин двадесет и пет лева и 10 ст.))лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 80 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1174 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 820.00 

(дванадесет хиляди осемстотин и двадесет)  лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1174, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1174 в размер на 12 820.00 (дванадесет 

хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

  

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1174 с площ  641 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1173; 

ПИ № 11845.502.1190; ПИ № 11845.502.1189, ПИ № 11845.502.1188; ПИ № 

11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1175; номер по предходен план: УПИ 

VII-502.1174, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3591 от 24.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1174 е 2 395.20 (две 



хиляди триста деветдеест и пет лева и 20 ст).лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 81 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1175 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 640.00 

(дванадесет хиляди шестстотин и четиридесет)   лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1175, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1175 в размер на 12 640.00 (дванадесет 

хиляди шестстотин и четиридесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1175 с площ  632 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1174; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1189, ПИ № 11845.502.1188; ПИ № 

11845.502.1187; ПИ № 11845.502.1176; номер по предходен план: УПИ 

VIII-502.1175, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3592 от 24.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1175 е 2 361.60 (две 

хиляди триста шестдесет и един 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 82 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1176 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 460.00 

(дванадесет хиляди четиристотин и шестдесет)  лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1176, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1176 в размер на 12 460.00 (дванадесет 

хиляди четиристотин и шестдесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1176 с площ  623 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1175; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1188, ПИ № 11845.502.1187; ПИ № 

11845.502.1186; ПИ № 11845.502.1177; номер по предходен план: УПИ IX-

502.1176, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  

год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3593 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1176 е 2 328.00 (две 

хиляди триста двадесет и осем) 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 83 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1177 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 280.00 

(дванадесет хиляди двеста и осемдесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1177 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1177 в размер на 12 280.00 (дванадесет 

хиляди двеста и осемдесет)   лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

  

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1177 с площ  614 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1176; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1187, ПИ № 11845.502.1186; ПИ № 

11845.502.1185; ПИ № 11845.502.1178; номер по предходен план: УПИ X-

502.1177, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  

год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3594 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1177 е 2 294.30 (две 



хиляди двеста деветдесет и четири лв. и 30 ст.) 

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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 84 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1178 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 080.00 

(дванадесет хиляди  и осемдесет) като цена за продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1178 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1178 в размер на 12 080.00 (дванадесет 

хиляди  и осемдесет)   лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1178 с площ  604 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1177; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1186, ПИ № 11845.502.1185; ПИ № 

11845.502.1184; ПИ № 11845.502.1179; номер по предходен план: УПИ XI-

502.1178, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  

год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3595 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в 

Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1178 е 2 257.00 (две 

хиляди двеста петдесет и седем лв.) 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 85 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1179 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 880.00 

(единадесет хиляди  и осемстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1179 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1179 в размер на 11 880.00 (единадесет 

хиляди  и осемстотин и осемдесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1179 с площ  594 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1178; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1185, ПИ № 11845.502.1184; ПИ № 

11845.502.1183; ПИ № 11845.502.1180; номер по предходен план: УПИ 

XII-502.1179, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3596 от 24.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1179 е 2 219.60 (две 

хиляди двеста и деветнадесет лв. 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 86 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1180 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 660.00 

(единадесет хиляди  и шестстотин и шестдесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1180 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1180 в размер на на 11 660.00 (единадесет 

хиляди  и шестстотин и шестдесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1180 с площ  583 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1179; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1184, ПИ № 11845.502.1183; ПИ № 

11845.502.1181 номер по предходен план: УПИ XIII-502.1180, жил.стр., 

кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на 

Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 

нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3597 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1180 е 2 178.50 (две 



хиляди сто седемдесет и осем лв. и 50 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 87 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1181 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 980.00 

(единадесет хиляди  и деветстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1181 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1181 в размер на на 11 980.00 (единадесет 

хиляди  и деветстотин и осемдесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1181 с площ  599 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1180; 

ПИ № 11845.502.1231; ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1183; ПИ № 

11845.502.1182, номер по предходен план: УПИ XIV-502.1181, жил.стр., 

кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на 

Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 

нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3598 от 24.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1181 е 2 238.30 (две 



хиляди двеста тридесет и осем лв. и 30 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 88 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1182 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 11 940.00 

(единадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1182 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1182 в размер на на 11 940.00 (единадесет 

хиляди  деветстотин и четиридесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1182 с площ  597 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1183; 

ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1181, номер по предходен план: 

УПИ XV-502.1182, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3599 от 25.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1182 е 2 230.80 (две 



хиляди двеста и тридесет лв. и 80 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 89 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1183 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 340.00 

(дванадесет хиляди  триста и четиридесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1183 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1183 в размер на на 12 340.00 (дванадесет 

хиляди  триста и четиридесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

  

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1183 с площ  617 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1184; 

ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1182, , ПИ № 11845.502.1181, ПИ 

№ 11845.502.1180, ПИ № 11845.502.1179, номер по предходен план: УПИ 

XVI-502.1183, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3600 от 26.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1183 e  2 305.50 (две 



хиляди триста и пет лв. и 50 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

  

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 90 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1184 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 120.00 

(дванадесет хиляди  сто и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1184 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1184 в размер на на 12 120.00 (дванадесет 

хиляди  сто и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1184 с площ  606 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1185; 

ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1183, , ПИ № 11845.502.1180, ПИ 

№ 11845.502.1179, ПИ № 11845.502.1178, номер по предходен план: УПИ 

XVII-502.1184, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3601 от 26.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1184 e  2 264.40 (две 

хиляди двеста и шестдест и четири лв. и 40 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 91 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1185 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 920.00 

(единадесет хиляди  деветстотин и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1185 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1185 в размер на на 11 920.00 (единадесет 

хиляди  деветстотин и двадесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

  

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1185 с площ  596 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1186; 

ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1184, , ПИ № 11845.502.1179, ПИ 

№ 11845.502.1178, номер по предходен план: УПИ XVIII-502.1185, 

жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на 

кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 

нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3602 от 26.02.2020 год., надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1185 e  2 227.10 (две 



хиляди двеста двадесет и седем лв. и 10 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 92 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1186 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 720.00 

(единадесет хиляди  седемстотин и двадесет)  лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1186 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1186 в размер на на 11 720.00 (единадесет 

хиляди  седемстотин и двадесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС. 

  

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1186 с площ  586 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1187; 

ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1185, , ПИ № 11845.502.1178, ПИ 

№ 11845.502.1177, ПИ № 11845.502.1176, номер по предходен план: УПИ 

XIX-502.1186, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3603 от 26.02.2020 год., надлежно 



вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1186 e  2 189.70 (две 

хиляди сто осемдест и девет лв. и 70 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 93 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1187 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 540.00 

(единадесет хиляди  петстотин и четиридесет) лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1187 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1187 в размер на на 11 540.00 (единадесет 

хиляди  петстотин и четиридесет)  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1187 с площ  577 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1188; 

ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1186, , ПИ № 11845.502.1177, ПИ 

№ 11845.502.1176, ПИ № 11845.502.1175, номер по предходен план: УПИ 

XX-502.1187, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3604 от 26.02.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1187 e  2 156.10 (две 



хиляди сто петдесет и шест лв. и 10 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 94 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1188 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 360.00 

(единадесет хиляди  триста и шестдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1188 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1188 в размер на на 11 360.00 (единадесет 

хиляди  триста и шестдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1188 с площ  568 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1189; 

ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1187, , ПИ № 11845.502.1176, ПИ 

№ 11845.502.1175, ПИ № 11845.502.1174, номер по предходен план: УПИ 

XXI-502.1188, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3612 от 12.03.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1188 e  2 015.00 (две 

хиляди и петнадесет лв. и 00 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 95 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1189 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 180.00 

(единадесет хиляди  сто и осемдесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1189 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1189 в размер на на 11 180.00 (единадесет 

хиляди  сто и осемдесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1189 с площ  559 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1190; 

ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1188, , ПИ № 11845.502.1175, ПИ 

№ 11845.502.1174, ПИ № 11845.502.1173, номер по предходен план: УПИ 

XXII-502.1189, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3613 от 12.03.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1189 e  1 983.10 (хиляда 

деветстотин осемдесет и три  лв. и 10 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 96 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1190 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 

020.00 (единадесет хиляди  и двадесет )  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1190 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1190 в размер на на 11 020.00 (единадесет 

хиляди  и двадесет )  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1190 с площ  551 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1191; 

ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1189, , ПИ № 11845.502.1174, ПИ 

№ 11845.502.1173, ПИ № 11845.502.1172, номер по предходен план: УПИ 

XXIII-502.1190, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3614 от 12.03.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1190 е 1 954.70 (хиляда 

деветстотин петдесет и четири  лв. и 70 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 97 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1191 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 10 860.00 

(десет хиляди  осемстотин и шестдесет )  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1191 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1191 в размер на на 10 860.00 (десет хиляди  

осемстотин и шестдесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1191 с площ  543 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1192; 

ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1190, ПИ № 11845.502.1173, ПИ № 

11845.502.1172, ПИ № 11845.502.1171, номер по предходен план: УПИ 

XXIV-502.1191, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3615 от 12.03.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1191 е 1 926.30 (хиляда 

деветстотин двадесет и шест лв. и 30 ст.) лева. 

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



Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  

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

от купувача на имота по т.3. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 

за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 98 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1192 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 10 720.00 

(десет хиляди  седемстотин и двадесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., 

без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1192 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1192 в размер на на 10 720.00 (десет хиляди  

седемстотин и двадесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1192 с площ  536 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1193; 

ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1191, ПИ № 11845.502.1172, ПИ № 

11845.502.1171, ПИ № 11845.502.1170, номер по предходен план: УПИ 

XXV-502.1192, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3617 от 12.03.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1192 е 1 901.50 (хиляда 

деветстотин и един лв. и 50 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество ч рез 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 99 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1193 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

  1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 10 580.00 

(десет хиляди  петстотин и осемдесет )  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1193 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1193 в размер на на 10 580.00 (десет хиляди  

петстотин и осемдесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1193 с площ  529 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1194; 

ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1192 , ПИ № 11845.502.1171, ПИ 

№ 11845.502.1170, номер по предходен план: УПИ XXVI-502.1193, 

жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на 

кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за 

нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 3618 от 18.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1193 е 1 876.60 (хиляда 

осемстотин седемдесет и шест лв. 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 ч рез 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 100 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1194 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 400.00 

(единадесет хиляди и четиристотин )  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1194 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1194 в размер на на 11 400.00 (единадесет 

хиляди и четиристотин )  лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1194 с площ  570 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1196; 

ПИ № 11845.502.1195; ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1193 , ПИ 

№ 11845.502.1170, ПИ № 11845.502.1169, номер по предходен план: УПИ 

XXVII-502.1194, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед №  № РД-09-

1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  

ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 3619 от 19.03.2020 год., надлежно 

вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1194 е 2 022.10 (две 

хиляди двадесет и два лв. и 10 ст.) лева. 



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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество ч рез 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 101 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1195 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 12 480.00 

(дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет )   лева без ДДС, по 20.00 

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

11845.502.1195 въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 11845.502.1195 в размер на на 12 480.00 (дванадесет 

хиляди четиристотин и осемдесет ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1195 с площ  624 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1232, 

ПИ № 11845.502.1231, ПИ № 11845.502.1194 , ПИ № 11845.502.1196, 

номер по предходен план: УПИ XXVIII-502.1195, жил.стр., кв.60, съгласно 

Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" 

за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 

застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3620 от 

19.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1195 е 2 213.60 (две 

хиляди двеста и тринадесет лв. 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 ч рез 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 102 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1196 – частна общинска собственост по кадастралната карта 

на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 11 120.00 

(единадест хиляди сто и двадесет  ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 

ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1196 въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 11845.502.1196 в размер на на 11 120.00 (единадест 

хиляди сто и двадесет  ) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без ДДС.   

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

извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1196 с площ  556 кв. м., 

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

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

кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1195, 

ПИ № 11845.502.1194, ПИ № 11845.502.1231, ПИ № 11845.502.1169, номер 

по предходен план: УПИ XXIX-502.1196, жил.стр., кв.60, съгласно Заповед 

№  № РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 

одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 

застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3621 от 

19.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1196 е 1 972.40 (хиляда 

деветстотин седемдесет и два лв. и 40 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество ч рез 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и 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 № 103 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-17/01.02.2022г. от В. К. Х.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 

и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 

11845.52.23 и № 11845.52.24   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.2от ЗМСМА, в съответствие 

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

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 

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

поземлени имоти с идентификатори № 11845.52.23 и № 11845.52.24   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“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлени имоти с идентификатори № 11845.52.23 и № 11845.52.24              

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%  . 



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 В. 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 възникнало 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 № 104 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Общински имот с идентификатор №66915.18.148 по 

КК на село Скутаре  за издаване на разрешение за изработване проект на 

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

имот с идентификатор № 66915.18.148 в м.“Вардалите“ по кадастралната 

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

по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 

по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Зеленина и 

спорт“. 

 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 № № 66915.18.148 в м.“Вардалите“ по 

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

за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  

за  

„Зеленина и спорт“ 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлeн имот с идентификатор № 66915.18.148 в м.“Вардалите“ по 

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

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

единица 507-Тс / устройствена зона за  спорт /  

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 – 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 землището на 

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

63 от ЗУТ. 

С план схемите 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. 

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 желание на жителите на с. Скутаре за по-

голяма територия за спортуване и отдих, 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 № 105 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

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

за трасе на „Уличен водопровод PE-HD Ф90/PN10 от В.7 до В.9  за ПИ 

11845.23.21 в землище на с. Войводиново, м-ст „Исака“, Община Марица, 

Област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху 

приложения проект на ПУП-ПП. 

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

във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 Одобрява проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 

план /ПП/ на обект: : „Уличен водопровод PE-HD Ф90/PN10 от В.7 до В.9  

за ПИ 11845.23.21 в землище на с. Войводиново, м-ст „Исака“, 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 ПИ 11845.23.21 се предвижда изграждане на 

УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД  РЕ-HDФ90 с дължина 106,15м.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 № 106 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе за уличен  водопровод до поземлен имот с идентификатор 

№73122.20.36, преминаващ през поземлени имоти, общинска собственост: 

ПИ 73122.18.9, ПИ 73122.18.76, ПИ 73122.20.32, ПИ 73122.20.19 – всички 

с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, местност „Селската 

кория“, в землището на с. Трилистник, 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. 11от 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 

до поземлен имот с идентификатор №73122.20.36, преминаващ през 

поземлени имоти, общинска собственост: ПИ 73122.18.9, ПИ 73122.18.76, 

ПИ 73122.20.32, ПИ 73122.20.19 – всички с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, местност „Селската кория“, в землището на с. 

Трилистник, 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 възникнало 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 № 107 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 53-01-73 / 09.02.2022г. от „ПЛОВДИВ 

ИНВЕСТ 77“ООД  за издаване на разрешение за изработване проект на 

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

имоти с идентификатори № 11845.10.22 и № 11845.10.23   м. ”Кара топрак” 

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  „Производствена , складова и обществено – обслужваща дейност“. 

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

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

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 

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

поземлени имоти с идентификатори № 11845.10.22 и № 11845.10.23   м. 

”Кара топрак” 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 

 

 

„Производствена , складова и обществено – обслужваща дейност“ 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлени имоти с идентификатори № 11845.10.22 и № 11845.10.23   

м. ”Кара топрак” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община 

„Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план на 

Община „Марица” в структурна единица 422-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  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 „Пловдив Инвест 77“ ООД  да проведе  процедурата по 

промяна на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка 

с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

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

6м. 

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП 

– План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от 

ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

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

  

МОТИВИ: Във връзка с възникнало 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 № 108 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от Г. С. Т. за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 

единица 121-Жм (жилищна  структурна единица/зона) като собственик на 

поземлени имоти с идентификатор № 03839.39.6, № 03839.39.7 , № 

03839.39.8 и № 03839.39.9  в  м. “Български гробища“ по кадастралната 

карта на с.Бенковски, 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 121-Жм (жилищна 

структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 

№ 03839.39.6, № 03839.39.7 , № 03839.39.8 и № 03839.39.9  в  м. 

“Български гробища“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община 

„Марица”, Пловдивска област, Община „Марица”, Пловдивска област,  

съгласно приложеното предложение. 

Кмета на община „Марица“  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 възникнало 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 № 109 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 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 ул. 

„Хан Аспарух“ в с. Калековец, 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 ул. „Хан Аспарух“ в с. Калековец, 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 пътна 

инфраструктура в с. Калековец, 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 № 110 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 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 ул. „35-

та“ в  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 ул. „35-та“ в 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 пътна 

инфраструктура в с. Маноле, 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 № 111 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 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 ул. 

„Марица“ в с. Рогош, 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 ул. „Марица“ в с. Рогош, 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 пътна 

инфраструктура в с. Рогош, 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 № 112 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 459, взето с протокол № 12 

от 28.10.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9  и чл. 21, ал. 1, т. 8 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх. № ДС-

17-14#6 от 07.12.2021 г. на Областен управител на област Пловдив и чл.54, 

ал. 1 от Закона за държавната собственост. 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя текста на т.І. от  

свое Решение № 459, взето с протокол № 12 от 28.10.2021  г., като същата 

придобива следната редакция: 

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

прехвърлен безвъзмездно в собственост на Община „Марица“, по реда на 

чл.54 от Закона за държавната собственост, поземлен имот, представляващ  

сграда с идент. 61412.501.141.5, с предназначение „Друг вид обществена 

сграда“ със ЗП 31 кв.м., публична държавна собственост, актувана с Акт за 

държавна собственост № 10312/17.03.2021 година, разположена в ПИ № 

61412.501.141 по кад.карта и кадастралните регистри на с.Радиново, област 

Пловдив, с цел трайно задоволяване на обществените потребности и 

осъществяване на дейности от местно значение за населението на 

с.Радиново.” 

 

 

МОТИВИ: С цел трайно задоволяване на обществените потребности 

и осъществяване на дейности от местно значение за населението на 

с.Радиново, която да бъде използвана за пенсионерски клуб, поддържане 

на социалните контакти на хората, социалната интеграция и жизнен 



стандарт на пенсионерите в селото, 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 № 113 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване 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, 

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. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 3 от ЗОС; във 

връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 78 а от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 

І.1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и предлага 

начина на трайно ползване да се промени от „Пасище” в „Изоставена орна 

земя“ на общински поземлен имот, както следва:    

- Поземлен имот с идентификатор № 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. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 



решението по т. І.1. да предприеме всички действия по процедурата за 

промяна начина на трайно ползване на имота по т. І.1. по реда на чл. 78 а 

от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

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

регионалното развитие и благоустройството. 

І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на трайно 

ползване на имота по т. І.2 да започне процедура по отразяване на 

промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  

  

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 

ІІ.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост след изпълнение на процедурите по промяна 

начина на трайно ползване от „Пасище” в „Изоставена орна земя” 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 под условие при изпълнение на следната процедура по т. 

I от настоящото решение, а именно: 

Комисия, назначена от началника на общинската служба по земеделие 

съставя протокол, в който отразява по повод извършената проверка на 

място констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на 

комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и 

се съобщава на Община „Марица“ 

ІІ.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т.ІІ.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 

т. ІІ.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 

60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: Поземлен имот с идентификатор  № 17806.47.900 е 

неправилен по форма, с малка квадратура, представлява изоставена 

земеделска територия и не е подходящ за паша на селскостопански 



животни. Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно използване 

по предназначение да се промени начина на му на трайно ползване от 

„Пасище” в „Изоставена орна земя“, за да може след съответните техники 

за рекултивация да се използва за други земеделски нужди. 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 № 114 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие  за изработване проект за изменение 

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

за УПИ Х-148 в кв.38 и част от улично озеленяване което  е вкючено в 

ПИ№47086.501.613 по регулационния план на с.Маноле,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 изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-

148 и част от улично озеленяване в кв.38 която е включена в ПИ 

№47086.501.613 по регулационния план на с.Маноле,община Марица.  

 

           2.Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 

действия съгласно ЗУТ.  

 

МОТИВИ: Имота се ползва от собственика. Мероприятията по 

уличното озеленяване не са осъществени. Имотът не е актуван като 

общинска собственост. Не е извършено отчуждаване и няма започната 

процедура до момента. Сроковете за провеждане на отчуждаване съгласно 

правната норма на чл.208 от ЗУТ за имоти предвидени за зелени площи са 

приключили. Исканото изменение е за присъединяване на часта от 

уличното озеленяване към имота на собственика без да се засяга улицата. 

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

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

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

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ 

ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД ПИ 69874.65.45 

ДО ГРТ В УПИ 70.61 – производствени и складови дейности, ООД, ПО 

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.СТРОЕВО по следата на вариант 

единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

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

във връзка с Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 

план (ПП) на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ ЕЛЕКТРОМЕРНО 

ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД ПИ 69874.65.45 ДО ГРТ В УПИ 70.61 

– производствени и складови дейности, ООД, ПО КАДАСТРАЛНАТА 

КАРТА НА с.СТРОЕВО, 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 работилница за 

брезенти в УПИ 70.61 – производствени и складови дейности, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 116 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе за газопровод  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. 11от 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 газопровод от 

разпределителен газопровод ф200 на Сити Газ България 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  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 117 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

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

изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и 

застрояване в обхвата на  УПИ III- градина кв. 59  по действащия 

кадастрално регулационен план на с.Маноле, с цел образуването на нов 

УПИ с отреждане за жилищно строителство, съставляващ ПИ с 

идентификатор 47086.502.460 по КК на село Маноле. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.62а, ал.4 

от ЗУТ, съгласно чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от 

ЗУТ   

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

   

 Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за 

изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на  УПИ 

III- градина кв. 59  по действащия кадастрално регулационен план на 

с.Маноле, с цел образуването на нов УПИ с отреждане за жилищно 

строителство, съставляващ ПИ с идентификатор 47086.502.460 по КК на 

село Маноле. 

 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 

 Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи 

действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 

 

 

 

МОТИВИ:  Имота е общинска собственост, а  по регулационния план 

на селото е част от УПИ III-градина в кв.59 и поради това община 

„Марица“ желае да го урегулира, като отделен имот и поради публичния 

характер на собствеността е необходимо съгласието на Общински Съвет 

Марица за изготвяне на  Проект за изменение на ПУП – План за регулация 



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

целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение от Д. И. Д. и М. Д. Г. за изменение  на 

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

структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална структурна 

единица/зона), като собственици на поземлен имот с идентификатор 

73242.225.53 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, 

Община „Марица“, област Пловдив. 

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

във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 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 239-Смф (смесена 

многофункционална структурна единица/зона), включващо поземлени 

имоти с идентификатори 73242.225.53 – частен имот и част 73242.225.893 

– общински имот  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, 

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

Възлага на кмета на община „Марица“, 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 инвестиционно 

намерение, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-18/01.02.2022г. от „Дуситекс“ ООД  

за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  УПИ 22.120- шивашки цех и 

складове , УПИ 22.121 – обществено обслужващи дейности, ПИ 22.122 с 

НТП  за друг поземлен имот за движение и транспорт и ПИ с  

идентификатор № 66915.22.123 – нива , всички в  м. ”Дикилиташ” по 

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

за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди по ЗОЗЗ за ПИ с идент. 66915.22.123 – нива  и 

обединяването му с  по горе описаните имоти с цел образуването на нов 

урегулиран поземлен имот  за  „Шивашки цех и складове“. 

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  УПИ 

22.120- шивашки цех и складове , УПИ 22.121 – обществено обслужващи 

дейности, ПИ 22.122 с НТП  за друг поземлен имот за движение и 

транспорт и ПИ с  идентификатор № 66915.22.123 – нива , всички в  м. 

”Дикилиташ” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, 

Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за ПИ с идентификатор  

66915.22.123 с НТП: нива  и обединяването му с  по горе описаните имоти 

с цел образуването на нов урегулиран поземлен имот с отреждане за 

 

 

„ШИВАШКИ ЦЕХ И СКЛАДОВЕ“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Поземлeни имоти с идентификатори № 66915.22.123, № 66915.22.122, № 

66915.22.121 и № 66915.22.120 в м. ”Дикилиташ ” по кадастралната карта 

на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област попадта по Общ 

устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 537-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  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 „Дуситекс“ ООД да проведе  процедурата по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 

на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

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

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

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

 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120 

Взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността 

на клубовете за пенсионери и хората с увреждания на територията на 

община „Марица”   

ОСНОВАНИЕ:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 

АПК  във връзка с разпоредбите на Наредба №4 от 16.03.1999 година за 

условията и реда за извършване на социални услуги ,издадена от 

Министъра на труда и социалната политика (ДВ бр.29 от 30.30.1999 г.) 

  След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   

 І.  Приема Правилник за организацията и дейността на клубовете за 

пенсионери и хората с увреждания на територията на община „Марица”   

 II. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на 

Община Марица. 

 

          МОТИВИ: С цел да бъде дадена законосъобразна регламентация на 

местна дейност по разкриване на клубовете за пенсионери и хората с 

увреждания на територията на община „Марица” при спазване на 

нормативните изисквания,разписани в Закона за хората с увреждания  

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  27 

Гласували  27 

За  27 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


