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

Р Е Ш Е Н И Е № 121 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 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.Манолско Конаре се добавя: 
ПИ 10.115    НТП Друг вид ливада         -     29630 кв.м. 
За с.Калековец се добавя: 
ПИ 2.212 НТП Нива – 1000 кв.м. 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ 57.106   НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 525 кв.м. 
ПИ 57.108   НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 519 кв.м. 
ПИ 57.95     НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 540 кв.м. 
ПИ 502.174 НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 943 кв.м. 
 
За с.Радиново се добавя: 
ПИ 26.41 Изоставена орна земя – 378 кв.м. 
 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.925 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 1284 кв.м. 
 



ІІ.  В раздел VІ. Отреждане  имоти да социални жилища по чл.49а от 
ЗОС 
 
За с.Скутаре се добавя: 
 
ПИ 502.1255 НТП Ниско застрояване (до 10м) – 823 кв.м. 
 
ІІІ.  В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска 
собственост за отдаване под наем 
 
ІV.  В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 
 

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          

69874.115.1  14462 Нива ТАЧОВА 
КРУША 

V 

 
 
за с. Ясно поле се добавя: 

 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН 
НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАН
Е 

АДРЕС/МЕ
СТНОСТ 

КАТЕГОР
ИЯ  ПРИ 
НЕПОЛИВ
НИ 
УСЛОВИЯ

1 2 3 4 5 6 

Кметство село          

С. Ясно поле      

87669.1.21 стар 
номер 

30000 Нива КАРА ДЕРЕ ІІІ 



част от 
1.15 

 
 
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) 

За с. Ясно поле отпада: 

 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанис
вано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство село 

         

С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

   87669.17.1-
част от 8280  
м2 в южната 
му част  
свободни V 
категория 
В слой ПЗП; 
изцяло попада 
в СДП 

8280 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

 

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) 
 

За с. Ясно поле се добавя: 

 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопанис
вано от 
общината 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м. 

Кметство село 

         

С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

   87669.17.1-
част от 8280  
м2 в южната 
му част  
свободни V 

8280 
изцяло 
попада в 
СДП 

     



категория 
В слой ПЗП; 
изцяло попада 
в СДП 

 
 

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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 122 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 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: 
 
І.1. 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 25.01.2022 г., както следва:  
 

1. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за 
общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи) 

За с. Ясно поле отпада: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

Кметство 
село 

         



С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

   87669.17.
1-част от 
8280  м2 
в южната 
му част 
свободни 
V 
категори
я 
В слой 
ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП 

8280      

 
2. 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. Ясно поле се добавя: 
 
Населено 
място 

№ на 
имот  
пасища

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливад
и 

кв.м
. 

Кметство 
село 

         

С. ЯСНО 
ПОЛЕ 

         

   87669.17.
1-част от 
8280  м2 
в южната 
му част  
свободни 
V 
категори
я 
В слой 
ПЗП; 
изцяло 
попада в 
СДП 

8280      

 
І.2. Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат 
свободни общински мери, пасища и ливади за стопанската 2022-2023 г. на територията 



на Община „Марица“, както следва: 
Добавя се: 
 

Населено място 
Животновъден 
обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика 

Вид 
животни 

Брой 
животни 

11. С. ЯСНО ПОЛЕ стар 4139-0168 
ЗП Василка Миткова 
Димитрова 

Овце над 
12 месеца 

68 

  

 Овце 
автохтонни 
породи над 
12 месеца 

39 

 
МОТИВИ: Във връзка с докладна записка от кмета на Ясно поле 

за отдаване под наем на общински имот с начин на трайно ползване 
„Ливада“, във връзка с постъпило Заявление от собственик на 
животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 123 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 550, взето с протокол № 14 от 

20.12.2021 г., изменено с Решение № 2/25.01.2022 г. на ОбС „Марица“, с 
което е предоставено за безвъзмездно управление на РУ „Полиция“ с. Труд 
при ОД на МВР гр. Пловдив, собствена движима вещ – общинска 
собственост – лек автомобил марка „ВАЗ 21214“ с регистрационен номер 
РВ 2772 ВС и са предоставени целеви средства за гориво до 300 лева. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.24 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.12, 
ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.74, ал.4 от НПУРОИ.  

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив отменя свое 
Решение № 550, взето с протокол № 14/20.12.2021 г., изменено с Решение 
№ 2/25.01.2022 г., с което е предоставил безвъзмездно за управление на РУ 
„Полиция“ с. Труд при ОД на МВР гр. Пловдив, с цел обезпечаване 
необходимостта от автомобилен транспорт за осъществяване функциите на 
РПУ с.Труд, собствена движима вещ – общинска собственост – лек 
автомобил марка „VAZ 21214“, с регистрационен номер РВ 2772 ВС, рама 
№ ХТА21214081894594, цвят бордо. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив предоставя 
безвъзмездно за управление на РУ „Полиция“ с. Труд при ОД на МВР гр. 
Пловдив, с цел обезпечаване необходимостта от автомобилен транспорт за 
осъществяване на всекидневните им задължения по опазване на 
обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на 
община „Марица“, товарен автомобил марка „Грейт Уолл Ховер“, модел 
„Ховър“, с регистрационен номер РВ4847РА, шаси № 
LGWCA3N5XBB913623, цвят сив. 
 3. Гореописаната вещ се предоставя за управление безсрочно, но под 
условие, че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, като 



собствеността й не може да бъде придобивана по давност или по друг 
начин.  

4. На РУ „Полиция“ – Труд ежемесечно да се предоставят целеви 
средства за гориво до 300 /триста/ лева за товарен автомобил марка „Грейт 
Уолл Ховер“, модел „Ховър“, с регистрационен номер РВ4847РА, шаси № 
LGWCA3N5XBB913623, за осъществяване на дейността в населените 
места на община „Марица“.   

5. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на 
вещта и да предаде фактическото владение на РУ „Полиция“ с. Труд при 
ОД на МВР гр. Пловдив. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 124 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 8, взето с протокол № 1 от 26.01.2021 
г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж 
на С. И. П., , върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1927 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 8, взето с 
протокол № 1 от 26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 
учредяване право на строеж на С. И. П., с постоянен адрес с. Скутаре 
върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1927, с площ 627 
кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по 
предходен план: УПИ ХІІІ-502.1927-жил. строителство, кв.38, с отреждане 
за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3730/15.09.2020 година.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІV, т.1 от договора, като в 
посочения/определения 6-месечен срок не е издадена виза за проектиране 



и няма внесен за одобряване инвестиционен проект за жилищна сграда, 
при което следва да се предприемат действия по отмяна на 
горепосоченото решение на общинския съвет за учредяване възмездно 
право. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 125 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Дарение на поземлен имот с идентификатор № 

17806.47.1113 – частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.3, чл. 34, ал.4 и чл.35, 
ал.5 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.43б, изр. второ 
от Закона за държавната собственост. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 І. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие  да бъде 
извършено дарение в полза на Министерство на отбраната на Република 
България на следния недвижим имот, частна собственост на Община 
„Марица“ – област Пловдив, както следва:  
- Поземлен имот № 17806.47.1113, с площ от 1106 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Територия, заета от води и водни обекти", 
с начин на трайно ползване „Напоителен канал “ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед 17806.8.936; 17806.8.62; 17806.8.64; 
17806.47.9; 17806.8.99; 17806.1.1; 17806.47.8; 17806.47.1112, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 4071 от 21.02.2022 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив.  
ІІ. Общински съвет „Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението, да извърши всички 
правни и фактически действия по процедурата за дарението и да сключи 
договор за дарение, съобразно действащато законодателство. 
 
 



МОТИВИ: Летище „Граф Игнатиево“ осигурява охраната и 
отбраната на въздушните граници на Република България, то е от състава 
на Военновъздушните сили (ВВС) на Българската армия. Поради 
придобиването на новия боен самолет F 16 Block70 от ВВС на БА, на 
летището трябва да се изгради нова и да се модернизира съществуващата 
инфраструктура, съобразно изискванията за съхранение, поддръжка и 
експлоатация на самолета. За реализацията на инвестиционните 
намерения на Министерство на отбраната на Република България е 
необходимо приобщаването към територията на летището на имоти, 
общинска собственост, което ще осигури възможност за изграждането и 
експлоатацията на всички системи и съоръжения, необходими за 
функционирането на летищния комплекс.  Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 126 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за закупуване на сграда с 

идентификатор № 47086.501.783.1, представляваща Сграда за търговия, с 
площ по кадастрална скица 185 кв.м., бр. етажи 1 и сграда с идентификатор 
№ 47086.501.783.4, представляваща Сграда за търговия, с площ по 
кадастрална скица 85 кв.м., бр. етажи 1 собственост на РВК „Тракия” –
Пловдив, построена върху общински поземлен имот № 47086.501.783 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маноле.  

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Община „Марица” – област Пловдив НЕ ЖЕЛАЕ да закупи 
предложените от РВК „Тракия” – Пловдив  сграда с идентификатор № 
47086.501.783.1, представляваща Сграда за търговия, с площ по 
кадастрална скица 185 кв.м., бр. етажи 1 и сграда с идентификатор № 
47086.501.783.4, представляваща Сграда за търговия, с площ по 
кадастрална скица 85 кв.м., бр. етажи 1, построени върху общински 
поземлен имот с идентификатор № 47086.501.783 по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед 
РД-18-37 от 08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
включен в УПИ XV-СОНС и магазин, кв.27 по ЗРП на с.Маноле, одобрен 
със Заповед № ИК-289/1978 година, на предложената продажна цена в 
размер общо на 48500 лева (четиридесет и осем хиляди и петстотин) лева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОТИВИ: Към настоящия момент населението на с. Маноле, няма 
интерес за закупуване на гореописаната 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  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 127 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изкупуване на 47/1188 идеални части от поземлен имот 

№ 61412.501.660 по КК на с. Радиново. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
34, ал. 4 от ЗОС и по повод чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ и чл. 69, ал. 1 от 
НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в 
размер 1410,00 лева (хиляда четиристотин и десет) лева без ДДС, (по 30,00 
лв/кв.м., без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 
1410,00 лева (хиляда четиристотин и десет) лева без ДДС, (по 30,00 
лв/кв.м., без ДДС), като цена за продажба на 47/1118 идеални части от 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 
пазарна оценка. 
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за изкупуване от Н. Ж. Г., 
на 47/1118 идеални части, съставляващи собственост на Община „Марица“ 
от поземлен имот с идентификатор № 61412.501.660 с обща площ от 1118 
кв.м. по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Радиново, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед 18-7290-
06.08.2020 г. на Началника на СГКК-Пловдив, номер по предходен план: 
ПИ № 61412.501.411 и част от ПИ № 61412.501.618 и новообразуван УПИ 
VІІ-501.660-жил.застрояване в кв.3, с трайно предназначение 
„Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до 10м)”, при граници и съседи: ПИ № 61412.501.28; ПИ № 61412.501.29; 
ПИ № 61412.501.618; ПИ № 61412.501.32; ПИ № 61412.501.31, актувани с 
акт за частна общинска собственост № 4017/11.10.2021 година, за сумата 
от 1410,00 лева (хиляда четиристотин и десет) лева без ДДС, (по 30,00 
лв/кв.м., без ДДС). 
Данъчна оценка на 47/1118 идеални части от поземлен имот с 
идентификатор № 61412.501.660 е в размер на 193,40 (сто деветдесет и три 
лева и 40 ст.) лева. 
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 



върху разходите са за сметка на купувача. 
IV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия, съгласно  
разпоредбата на чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с образуване на ново УПИ, в което влиза 
част от уличното пространство, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 128 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 

договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и 
ал.5 от Закона за устройство на територията 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от 
ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 I. Да се сключи предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ, а 
именно: 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от 
Закона за устройство на територията 
 
Днес, ___.___.2022 г., в гр.Пловдив, между: 
ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, 
представлявана от Димитър Иванов Иванов - Кмет на община „Марица” от 
една страна, 
и 
В. А. Р., от друга страна, 
на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, чл. 19 от ЗЗД, чл. 
34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 108 от НПУРОИ, като се взеха предвид 
Решение № 292, взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. на Общински съвет 
„Марица“, Решение № 7, взето с протокол № 4 от 24.01.2022 г. на ЕСУТ 
при община „Марица”, с който е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ и 
в изпълнение на решение № __ взето с протокол № __ от __.__.2021 г. на 
Общински съвет „Марица”, с оглед уреждане на имуществените 
отношения, свързани с одобряването на проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ: 
ХХІІ, ХХІІІ-502.67 в кв. 86 и част от уличното пространство между о.т. 173 
и о.т. 298 – общинска собственост по регулационния план на с. Маноле, 
община „Марица“, област Пловдив с цел образуване на ново УПИ, се 



сключи настоящия предварителен договор. 
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета Димитър Иванов 
Иванов се задължава след влизане в сила на изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), допуснат 
във връзка с Решение № 292, взето с протокол № 8 от 06.07.2021 г. на 
Общински съвет „Марица“ да прехвърли на В. А. Р., собствеността върху 
следните недвижими имоти  – общинска собственост, а именно:  
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 47086.502.1184 
/четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, 
осем, четири/ с площ 4 кв.м., представляващ част от ПИ № 47086.502.86, 
включен в новообразувания УПИ ХХІІ-502.1188 – жилищно строителство 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 7, взето с 
протокол № 4 от 24.01.2022 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на 
стойност 36 /тридесет и шест/ лева без ДДС. 
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 47086.502.1186 
/четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, 
осем, шест/ с площ 117 кв.м., представляващ част от ПИ № 47086.502.834, 
включен в новообразувания УПИ ХХІІ-502.1188 – жилищно строителство 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 7, взето с 
протокол № 4 от 24.01.2022 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на 
стойност 1 053 /хиляда петдесет и три/ лева без ДДС. 
2. В замяна на подробно описаните в пункт първи недвижими имоти В. А. 
Р., , се задължава да прехвърли на ОБЩИНА „МАРИЦА” собствеността 
върху следните недвижими имоти, а именно: 
2.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 47086.502.1181 
/четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, 
осем, едно/ с площ 2 кв.м., представляващ част от ПИ № 47086.502.66, 
попадащ в разширение на улично пространство /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 7, взето с протокол № 4 от 
24.01.2022 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на стойност 14 
/четиринадесет/ лева без ДДС. 
2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 47086.502.1183 
/четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, 
осем, три/ с площ 154 кв.м., представляващ част от ПИ № 47086.502.66, 
попадащ в разширение на улично пространство /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 7, взето с протокол № 4 от 
24.01.2022 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, на стойност 1 078 /хиляда 
седемдесет и осем/ лева без ДДС. 
3. Разликата в стойността на заменяните недвижими имоти в размер на 3 
/три/ лева без ДДС се дължи и остава за сметка на Община „Марица“, 



вносима по банкова  сметка на В. А. Р., в три месечен срок от влизане в 
сила на заповедта за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение 
№ 7, взето с протокол № 4 от 24.01.2022 г. на ЕСУТ при Община „Марица“ 
и отразяване на изменението в КККР на населеното място. 
4. В. А. Р., следва да заплати всички данъци, такси и разноски по сделката 
в три месечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване изменение 
на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 7, взето с протокол № 4 от 24.01.2022 г. 
на ЕСУТ при Община „Марица“ и отразяване на изменението в КККР на 
населеното място, както следва: 
4.1. сумата от 217.80 /двеста и седемнадесет лева и осемдесет стотинки/ 
лева, представляваща 20% ДДС върху стойността на прехвърляните 
недвижими имоти от 1 089 лева без ДДС, явяваща се облагаема доставка 
по ЗДДС, вносими по сметка на община „Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА 
АД офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка 
BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане 44 56 00; 
4.2. сумата от 27.23 /двадесет и седем лева и двадесет и три стотинки/ лева, 
представляващи 2,5% данък на основание чл. 44 и 46 от ЗМДТ, вносими по 
сметка на община „Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА АД офис Пловдив – 
SOMBBGSF, IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид 
плащане 44 25 00; 
5. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 7, взето с 
протокол № 4 от 24.01.2022 г. на ЕСУТ при Община „Марица“, не влезе в 
сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова 
оценка, въз основа на която се сключва окончателният договор. 
6. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху заменяните 
недвижими имоти, описани в пункт първи и втори, ще се сключи в три 
месечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ, 
приет с Решение № 7, взето с протокол № 4 от 24.01.2022 г. на ЕСУТ при 
Община „Марица“ и отразяване на изменението в КККР на населеното 
място. 
7. В. А. Р. декларира, че поземлените имоти, предмет на замяната, са 
негова собственост, не са ипотекирани, върху тях няма наложени тежести, 
възбрани, вписани искови молби, имотите не са предмет на договаряне, на 
съдебни и извънсъдебни спорове с трети лица и административни органи, 
че няма изпълнителни дела, насочени върху имотите, че имотите не са 
обременен с вещни и/или облигационни права на трети лица, имотите не са 
предмет на чужди реституционни претенции и отчуждителни 
производства, като към момента на подписване на окончателния договор, 
дружеството ще представи удостоверение на вещни тежести.  
8. Настоящия договор е предварителен по смисъла на чл.19 от ЗЗД, като 
всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при 
изпълнение на всички горепосочени условия.  
9. В случай че определените суми по пункт трети и четвърти не бъдат 



внесени в срока по същата точка от настоящия договор и не се представи 
документ за извършенто плащане, договорът се счита за прекратен и В. А. 
Р., не може да черпи от него права и да иска сключване на окончателен 
договор. 
 
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                      
 
...............................              ............................... 
ДИМИТЪР ИВАНОВ         
Кмет на община „Марица”     
 
................................                                               
АНДРИАНА ШОПОВА                                 
Началник отдел ФСД                                                  
 
 II. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и 
ДДС върху разходите са за сметка на купувача. 
 III. Възлага на кмета на общината да сключи предварителен договор 
при условията на настоящото решение. 
 

МОТИВИ: С цел осигуряване на нормален достъп до УПИ І-615 и 
присъединяване на част от гореописаното улично пространство към имота 
собственост на Велин Асан Раим, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 129 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 73242.501.238 с.Труд за построяване на 
втора жилищна сграда в имота. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на втора жилищна сграда в ПИ № 73242.501.238 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив, 
въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на К. А. А., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор  № 73242.501.238 с 
площ 510 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. Труд, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, ул. 
"Александър Димитров" № 38,  номер по предходен план: УПИ  ХІ-238, 
кв.85 по действащия регулационен план на селото, одобрен със одобрен 
със Заповед № ИК-1238/30.07.1986 г.  за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Труд, Община 
„Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 
лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 
чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 



по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 
89, ал. 1,т.5, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 
Пловдив са спазени и кандидатът отговаря на нормативно определените 
условия, включително има 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  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 130 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.87 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. С. 
Р., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.501.87 с площ 564 
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 № 21169.501.423; ПИ № 21169.501.350; ПИ № 
21169.501.89; ПИ № 21169.501.333; ПИ № 21169.501.332 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 кандидатът отговаря на нормативно определените 
условия, включително има 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  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 131 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за 

промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.503.424 с.Калековец, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
ЗОС и чл. 89, ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 227,00 (двеста двадесет и седем) лева, по 12,00  
/дванадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ на допълнително право на строеж с площ 18,89 кв.м. в ПИ № 
35300.503.424 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Калековец, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна 
оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на Й. Р. Д., и З. М. Д. ,  да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Допълнително право на строеж с площ 18,89 кв.м за 
промяна по време на строителство на едноетажна еднофамилна жилищна 
сграда в поземлен имот № 35300.503.424, с площ 653 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. Калековец, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-
13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  
съответстващ на УПИ ІV-503.424, жил.стр., кв.82, съгл. одобрен ПУП-ПРЗ 
със Заповед № РД-09-330/18.03.2021 г. на кмета на общината, за частично 
разширение на някои помещения в жилищната сграда, съгласно одобрен 
инвестиционен проект за промяна по време на строителство на жилищна 
сграда, одобрен с протокол № 10/03.04.2018 г. на Експертен съвет по 
устройство на територията при Община „Марица“-област Пловдив, като 
определя пазарна цена в размер на 227,00 (двеста двадесет и седем) лева, 
по 12,00  /дванадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ РЗП. 
 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, 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. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
на кандидатът може да се учреди допълнително право на строеж за 
промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общинския 
урегулиран поземлен имот. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 132 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.22.145 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 53640,00 
лева, (петдесет и три хиляди шестстотин и четиридесет) лева, по 6,00 
лв/кв.м.),  като цена за продажба на поземлен имот № 47086.22.145, въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.22.145  в размер на 53640,00 лева, (петдесет и 
три хиляди шестстотин и четиридесет) лева, по 6,00 лв/кв.м.). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот идентификатор № 47086.22.145 с 
площ  8940 кв.м. с трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП 
"Нива",  местност "Гьопса герен" " по кадастрална карта на с.Маноле, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен: им. № 
022145, при граници:  ПИ № 47086.608.3; ПИ № 47086.24.104;  ПИ № 
47086.22.302; ПИ № 47086.22.143, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № № 0451-10/22.03.2007 година, надлежно вписан в Служба 
по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчна оценка на имота е в размер на 1007,50 (хиляда и седем лева и 50 
ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 



Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив общинска администрация има волята 
да открие процедура по продажба на същия. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 133 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.22.345 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6528,00 лева, без 
ДДС (шест хиляди петстотин двадесет и осем лева, без ДДС), по 12,00 
лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.22.345, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.22.345  в размер на 6528,00 лева, без ДДС (шест 
хиляди петстотин двадесет и осем лева, без ДДС), по 12,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.345  с площ  544 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ХІ-22.345, жил.строит., 
кв.94 по ЗРП, при граници: ПИ № 47086.22.321;  ПИ № 47086.22.346; ПИ 
№ 47086.22.332; ПИ № 47086.22.344, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3429/27.05.2019 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.345 е 1929,80 (хиляда 
деветстотин двадесет и девет лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 134 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.22.344 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6528,00 лева, без 
ДДС (шест хиляди петстотин двадесет и осем лева, без ДДС), по 12,00 
лв/кв.м. без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.22.344, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.22.344  в размер на 6528,00 лева, без ДДС (шест 
хиляди петстотин двадесет и осем лева, без ДДС), по 12,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.344  с площ  544 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, номер по предходен план: УПИ Х-22.344, жил.строит., кв.94 
по ЗРП, при граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.347;  ПИ № 
47086.22.346; ПИ № 47086.22.345; ПИ № 47086.22.343, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3428/23.05.2019 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.344 е 1929,80 (хиляда 
деветстотин двадесет и девет лева и 80 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 135 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.22.343 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 7200,00 лева, без 
ДДС (седем хиляди  и двеста лева, без ДДС), по 12,00 лв/кв.м. без ДДС),  
като цена за продажба на поземлен имот № 47086.22.343, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.22.343  в размер на 7200,00 лева, без ДДС 
(седем хиляди  и двеста лева, без ДДС), по 12,00 лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.343  с площ  600 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ІХ-22.343, жил.строит., 
кв.94 по ЗРП, при граници: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.347;  ПИ 
№ 47086.22.346; ПИ № 47086.22.344; ПИ № 47086.22.342;, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3427/21.05.2019 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.343 е 2128,50 (две хиляди 
сто двадесет и осем лева и 50 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 



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

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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 136 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.22.335 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 7248,00 лева, без 
ДДС (седем хиляди двеста четиридесет и осем лева, без ДДС), по 12,00 
лв/кв.м.  без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.22.335, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 47086.22.335  в размер на 7248,00 лева, без ДДС 
(седем хиляди двеста четиридесет и осем лева, без ДДС), по 12,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47086.22.335  с площ  604 кв.м. с 
трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 
застрояване" по кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, номер по предходен план: УПИ І-22.335, жил.строит., кв.94 
по ЗРП, при граници: ПИ № 47086.22.321 и ПИ № 47086.22.336, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3419/16.05.2019 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.22.335 е 2142,70 (две хиляди 
сто четиридесет и два лева и 70 ст.) лева. 
4. Продажбата на имота да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 137 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1197 – 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 14 460.00 
(четеринадест хиляди четиристотин и шестдесет  ) лева без ДДС, по 20.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1197 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 № 11845.502.1197 в размер на на 14 460.00 (четеринадест 
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 № 11845.502.1197 с площ  723 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 № 11845.502.1229, 
ПИ № 11845.502.1198, ПИ № 11845.502.1232, ПИ № 11845.502.1231, номер 
по предходен план: УПИ I-502.1197, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  
№ РД-09-1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за 
одобряване на  ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно 
застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3622 от 
19.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1197 е 2 564.80 (две 
хиляди петстотин шестдесет и четири 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 138 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1198 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1198 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 № 11845.502.1198 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1198 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 № 11845.502.1197, 
ПИ № 11845.502.1229, ПИ № 11845.502.1227, ПИ № 11845.502.1226, ПИ № 
11845.502.1199 и ПИ № 11845.502.1232 номер по предходен план: УПИ II-
502.1198, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3623 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1198 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 139 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1199 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1199 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 № 11845.502.1199 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1199 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 № 11845.502.1198, 
ПИ № 11845.502.1227, ПИ № 11845.502.1226, ПИ № 11845.502.1225, ПИ № 
11845.502.1200 и ПИ № 11845.502.1232 номер по предходен план: УПИ III 
-502.1199, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3624 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1199 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 140 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1200 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1200 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 № 11845.502.1200 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1200 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 № 11845.502.1199, 
ПИ № 11845.502.1226, ПИ № 11845.502.1225 ПИ № 11845.502.1224, ПИ № 
11845.502.1201 и ПИ № 11845.502.1232 номер по предходен план: УПИ IV 
-502.1200, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3625 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1200 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 141 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1201 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1201 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 № 11845.502.1201 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1201 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 № 11845.502.1200, 
ПИ № 11845.502.1225, ПИ № 11845.502.1224, ПИ № 11845.502.1223, ПИ № 
11845.502.1202 и ПИ № 11845.502.1232 номер по предходен план: УПИ V -
502.1201, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3626 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1201 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С  оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 142 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1202 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1202 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 № 11845.502.1202 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1202 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 № 11845.502.1201, 
ПИ № 11845.502.1224, ПИ № 11845.502.1223, ПИ № 11845.502.1222, ПИ № 
11845.502.1203 и ПИ № 11845.502.1232  номер по предходен план: УПИ VI 
-502.1202, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3627 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1202 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 143 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1203 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1203 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 № 11845.502.1203 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1203 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 № 11845.502.1202, 
ПИ № 11845.502.1223, ПИ № 11845.502.1222, ПИ № 11845.502.1221, ПИ № 
11845.502.1204 и ПИ № 11845.502.1232  номер по предходен план: УПИ 
VII -502.1203, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3628 от 19.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1203 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 144 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1204 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1204 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 № 11845.502.1204 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1204 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 № 11845.502.1203, 
ПИ № 11845.502.1222, ПИ № 11845.502.1221, ПИ № 11845.502.1220, ПИ № 
11845.502.1205 и ПИ № 11845.502.1232 номер по предходен план: УПИ 
VIII -502.1204, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-
1108/26.07.2019  год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  
ПУП-ПРЗ, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 3629 от 19.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1204 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 145 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1205 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1205 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 № 11845.502.1205 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1205 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 № 11845.502.1204, 
ПИ № 11845.502.1221, ПИ № 11845.502.1220, ПИ № 11845.502.1219, ПИ № 
11845.502.1206 и ПИ № 11845.502.1232 номер по предходен план: УПИ IX 
-502.1205, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3630 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1205 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 146 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1206 – 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 
(дванадест хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС, по 20.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1206 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 № 11845.502.1206 в размер на на 12 280.00 (дванадест 
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 № 11845.502.1206 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 № 11845.502.1205, 
ПИ № 11845.502.1220, ПИ № 11845.502.1219, ПИ № 11845.502.1218, ПИ № 
11845.502.1207 и ПИ № 11845.502.1232  номер по предходен план: УПИ X 
-502.1206, жил.стр., кв.61, съгласно Заповед №  № РД-09-1108/26.07.2019  
год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на  ПУП-ПРЗ, с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3631 от 19.03.2020 год., надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1206 е 2 178.20 (две 
хиляди сто седемдест и осем лв. 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 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 147 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-29/15.02.2022г. от „КА ГРУП 2“ 

ЕООД  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 11845.9.8 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствени и 
складови дейности, ООД“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 11845.9.8 в м. ”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот с 
отреждане   за 
 

„Производствени и складови дейности, ООД“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.9.8 в м. ”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 421 - Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50 
%, Кинт – 1.0,  Поз > 40%  и височина  на застрояване до 12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



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



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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 148 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 53-01-62 от 04.02.2022г. от „БОБИ – Н“ 

ЕООД  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 73242.61.17   м. ”Герена” по кадастралната карта на 
с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 73242.61.17   м. ”Герена” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за 
 
 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 
 

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

                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 73242.61.17   м. ”Герена” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 233 -Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 
0.9 ,  Поз > 45%  . 
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 „Боби-Н“ ЕООД да проведе  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 



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

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 149 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-30 от 16.02.2022г. от „ИЗОФЛОР“ 

ЕООД  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 66915.22.25   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 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 66915.22.25   м. ”Дикилиташ” по 
кадастралната карта на с.Скуатре, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за 
 
 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 
 

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

                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 66915.22.25   м. ”Дикилиташ” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 536 -Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 
0.9 ,  Поз > 45%  . 
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 „Изофлор“ ЕООД да проведе  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 



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

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 150 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Р. А. Т. , В. И. Т. , Д. И. Т. и Г. А. Т.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
66915.12.57 в м. ”Герена” 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 
урегулирани поземлени имоти за  „Жилищно строителство“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 66915.12.57 в м. ”Герена” 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 урегулирани поземлени 
имоти за  
 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 66915.12.57 в м. ”Герена” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 507 -Жм с нетни устройствени показатели Пз< 45%, Кинт – 0.9 ,  
Поз> 45%  и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



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



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

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 151 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 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 I- 501.1327  и ПИ № 78080.501.1322 и ПИ 
№ 78080.501.1324  , кв. 64а  по действащия кадастрално регулационен план 
на с.Царацово, с цел образуването на нов УПИ с отреждане за „ 
Производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД“ по КК на село 
Царацово. 

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 в обхвата на  УПИ I- 501.1327  / частен имот /  и 
ПИ № 78080.501.1322 /общински имот/ и ПИ № 78080.501.1324  / 
общински имот /  , кв. 64а  по действащия кадастрално регулационен план 
на с.Царацово, с цел образуването на нов урегулиран поземлен имот с 
отреждане за „ Производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД“ по КК 
на село Царацово 
 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: 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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 152 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за 
промяна предназначението на общински полски път с идентификатор ПИ 
73242.63.30 и полски път с идентификатор ПИ73242.63.31 в „територия за 
транспорт“, за осигуряване на транспортен достъп до  ПИ73242.63.34 - 
представляващо УПИ с променено предназначение 65.15- складова база и 
офиси до път с трайна настилка, землище с.Труд, Община Марица; 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 
Парцеларен план за промяна предназначението на общински полски път с 
идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с идентификатор 
ПИ73242.63.31 в „територия за транспорт“, за осигуряване на транспортен 
достъп до  ПИ73242.63.34 - представляващо УПИ с променено 
предназначение 65.15- складова база и офиси до път с трайна настилка, 
землище с.Труд, Община Марица,  съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.5 
от ЗУТ. 
2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 
ПУП – Парцеларен план. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 
4. Дава съгласие инвеститора „Ригел 99“ ООД, да извърши всички 
необходими съгласувателни  мероприятия с администрации и 
експлоатационни дружества. 
3.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 
за разглеждане от Общински съвет 
4.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
 
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на   транспортен 
достъп до имот с ПИ 73242.63.34-представляващо УПИ с променено 
предназначение 65.15- складова база и офиси“ по КК на с.Труд, Община 



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

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 153 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Ж. И. А.  за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.46.22 по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
с отреждане „Складова дейност и ООД“. 

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

 
 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 11845.46.22 по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот с отреждане       
              

„Складова дейност и ООД“. 
 

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

                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор идентификатори № 11845.46.22 по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Община 
„Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план на 
Община „Марица” в структурна единица Псп -411  с нетни устройствени 
показатели Пз< 60%, Кинт – 1.2 ,  Поз> 30%  и височина  на застрояване до 
12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 



ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  Ж. А. 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 собственика  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  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 154 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част 
от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ РУНН НА 
БКТП „РОЛОПЛОАСТИК“  В УПИ I - 052006а – производствена и 
складова дейност  ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, 
МОНТИРАНO ПРЕД ПИ 11845.29.34  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП. 

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

 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 РУНН НА БКТП 
„РОЛОПЛОАСТИК“  В УПИ I- 052006а – производствена и складова 
дейност  ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO 
ПРЕД ПИ 11845.29.34  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху 
приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето 
имоти. 
МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на  складови бази за домашно 
потреби и стоки за бита, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 155 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ ОТ РУНН НА СЪЩЕСТВУВАЩ БКТП  „ КОЛОС“ В 
УПИ 28.36 – обществено обслужващи, производствени и складови 
дейности , ДО НОВО  ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО 
ПРЕД ПИ 11845.26.20, ПО К.К. НА с. ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА 
„МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 
РУНН НА СЪЩЕСТВУВАЩ БКТП  „КОЛОС“ В УПИ 28.36 – обществено 
обслужващи, производствени и складови дейности , ДО НОВО  
ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД ПИ 11845.26.20, 
ПО К.К. НА с. ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на  Приемо – 
предавателна станция „Войводиново“, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 156 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработване проект на ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.4.8,  № 11845.4.9 и № 11845.5.1 - всички 
общински имоти в м. ”Крушака” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане за  „Обществено 
и делово обслужване“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 11845.4.8 и № 11845.4.9 и двата 
общински имота в м. ”Крушака” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане за 
 

„ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлени имоти с идентификатори № 11845.4.8 и № 11845.4.9 ,  м. 
”Крушака” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”,, 
Пловдивска област , съгласно  Общ устройствен план на Община 
„Марица” попадат в структурна единица 651 - Пп с нетни устройствени 
показатели             Пз < 80%, Кинт – 2.5 ,  Поз> 20%  , а поземлен имот с 
идентификатор № 11845.5.1 попада в структурна единица  425-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..  
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 публична общинска собственост, за които е 
необходимо, 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 и изграждането на нова административна сграда  
на Община „Марица“ е необходимо да извърши процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски 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  22 
Гласували  22 

За  13 
Против  5 
Въздържали се 4 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 157 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово 
плащане на  финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и  ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5 ал.1, т. 5 от 
Закона за общинския дълг 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Упълномощава  Кмета  на  Община „Марица“  Димитър Иванов 
Иванов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, за 
сумата от 114 545,21 лв. (сто и четиринадесет хиляди петстотин 
четиридесет и пет лева и двадесет и една стотинки), платима на 
предявяване на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция, който запис 
на заповед да се издаде за обезпечаване на 100 % от стойността на 
авансовото плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в полза 
на СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА”  за текущи разходи и 
популяризиране по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г., със срок за предявяване на плащанията 
по записа на заповед, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет, 
за който се отнася авансовото плащане (31.12.2022г.), удължен с 6 месеца. 
 

МОТИВИ: При изпълнение на своите дейности, всяка година СНЦ 
„МИГ-Община Марица“  ползва авансови плащания от страна на ДФ 
„Земеделие“, обезпечени със запис на заповед, издадена от община 
„Марица“. Предоставените до момента записи на заповеди от страна на 
общината дадоха възможност на МИГ-Община Марица да осъществява 



планираните дейности и да подпомага местното население в подаването 
на проектни предложения за европейско финансиране през МИГ. Ето защо 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 158 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ чрез Процедура 

за подбор на проектни предложения BG 06RDNP001-19.609 МИГ –Община 
Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, финансирана по 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г,. съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с Проект 
„Създаване на туристически пункт към КИЦ "Малтепе" 

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 за подбор на проектни предложения BG 
06RDNP001-19.609 МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура, финансирана по Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г,. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони с Проект „Създаване на туристически пункт 
към Културно информационен център "Малтепе". 
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: Във връзка  с развитие на инфраструктурата за отдих и 
туристическата инфраструктура за публично ползване на територията на 



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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 159 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 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 „Изграждане тротоар на ул. 
„Христо Ботев“ с.Скутаре, 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: 
 
 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 
„Изграждане тротоар на ул. „Христо Ботев“ с. Скутаре, Община Марица“. 

1. Дейностите, включени в проектното предложение отговарят на 
приоритетите на План за интегрирано развитие на Община „Марица“ 
/ПИРО/ за периода 2021-2027 г. 

2. 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 и жизнена среда в с. Скутаре, 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 160 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за подписване на споразумение за 
сътрудничество между Община „Марица“ и Фондация „За Нашите Деца“ 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 61 във връзка с чл.21, т. 23 и чл.21, ал.2 
от ЗМСМА. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І. Одобрява текста на споразумение за сътрудничество между 
Община „Марица“ и Фондация „За Нашите Деца“. 
 ІІ. Дава съгласие на Кмета на община „Марица“ да подпише 
споразумението и да предприеме необходимите действия за изпълнението 
на настоящото решение.   
 

МОТИВИ: Основната цел на организацията е създаване на среда за 
пълноценно развитие на деца в ранна детска възраст и качествена 
подкрепа за техните родители. Ангажиментът на общината ще бъде 
публичен и подписаното споразумение дава сигурност за устойчивост.   
Областния управител на област Пловдив също е изразил подкрепа за 
плана на фондация „За Нашите Деца“, с очаквано финансово съдействие 
от фондация The Human Safety Net. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 161 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица 

в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат 
за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения 
дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-
изх.№АВК-02-13#1 от 25.02.2022г. на представителя на Общината в 
общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 
31.03.2022г. 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.2, в изпълнение на 
правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 
водите. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Упълномощава инж. Влахов – Началник отдел УПКР в Община 
„Марица“ да представлява Община  „Марица“ в общото събрание на 
Асоциация по В и К –Пловдив, свикано на 25.08.2021г., да изрази 
позицията на Община „Марица“ по предварително планиран дневен ред в 
писмо на Областния управител на област Пловдив– изх.№АВК-02-13#1 от 
25.02.2022г.и му дава мандат да гласува както следва: 
 
1.1. По т.1 от предварителния дневен  ред относно:  
 
Приемане на решение за съгласуване на актуализиран бизнес план за 
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026г. на основание чл. 198в, 
ал. 4, т.5 от ЗВ и чл.6.4.(д) Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК 
услуги, сключен между Асоциацията и ВиК оператора, Общото събрание 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
Пловдив 
  
Да гласува със „ЗА“ съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие 



на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като 
ВиК оператор за периода 2022-2026г. 
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да 
изслуша представената информация и да уведоми Общински съвет 
„Марица“. 
След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 
присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински 
съвет „Марица“ за взетите решения. 
 

МОТИВИ: Община „Марица“ е член на Асоциацията по В и К-
Пловдив и според действащото законодателство Асоциацията по В и К- 
Пловдив е водещ регулаторен орган за управление, планиране и 
изграждане на водоснабдителните и канализационни системи за 
територията на област Пловдив. Ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 162 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   
 
 1.С. Г. К., с. Костиево, в размер на 1000 лв. 
 
 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 163 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   

 
1. Г. В. Л. – с. Царацово, в размер на 1000лв. 

 
МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 164 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   
 
1. В. Т. Й. –, с. Скутаре, в размер на 1000лв. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 165 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 53-01-65/07.02.2022г. от „ЕМА-КАР“ 

ООД  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  УПИ 223.242-производствени 
и складови дейности,ООД , ПИ 223.269 с НТП:   нива, всички в  м. 
”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ на  ПИ с идент. 
73242.223.269  и обединяването му  с  по горе описания имот с цел 
образуването на нов урегулиран поземлен имот  за  „Производствена , 
складова дейност и ООД“. 

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 
223.242-производствени и складови дейности,ООД , ПИ 223.269 с НТП:   
нива, всички в  м. ”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ на  ПИ с идент. 
73242.223.269  и обединяването му  с  по горе описания имот с цел 
образуването на нов урегулиран поземлен имот  за   
 

„Производствена , складова дейност и ООД“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имоти с идентификатори № 73242.223.242, № 73242.223.269, № 
73242.223.246 в м. ”Кошовете ” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област попадта по Общ устройствен план на 
Община „Марица” в структурна единица 238-Смф  с нетни устройствени 
показатели  Пз < 50%, Кинт – 1.0,  Поз > 40%   и височина на застрояване 



до 12м. 
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 „ЕМА -КАР“ 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 166 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 53-01-64/07.02.2022г. от „ЛБГ“ ООД  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  УПИ 223.241-производствени и складови 
дейности,ООД , ПИ 223.270 с НТП  нива и ПИ с  идентификатор № 223.27 
– нива , всички в  м. ”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
ПИ с идент. 73242.223.270 и 73242.223.27  и обединяването им  с  по горе 
описания имот с цел образуването на нов урегулиран поземлен имот  за  
„Производствена , складова дейност и ООД“. 

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 
223.241-производствени и складови дейности,ООД , ПИ 223.270 с НТП  
нива и ПИ с  идентификатор № 223.27 – нива , всички в  м. ”Кошовете” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за ПИ с идент. 73242.223.270 и 73242.223.27  
и обединяването им  с  по горе описания имот с цел образуването на нов 
урегулиран поземлен имот  за   

„Производствена , складова дейност и ООД“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Поземлeни имоти с идентификатори № 73242.223.241, № 73242.223.270, № 
73242.223.27 в м. ”Кошовете ” по кадастралната карта на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област попадта по Общ устройствен план на 
Община „Марица” в структурна единица 238-Смф  с нетни устройствени 
показатели Пз < 50%, Кинт – 1.0,  Поз > 40%   и височина на застрояване 



до 12м. 
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 „ЛБГ“ 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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 167 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Провеждане на процедура по ЗОП за избор на 

изпълнител на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдени 
маршрутни разписания за автобусните линии Пловдив-Царацово и 
Пловдив-Калековец от областната транспортна схема от квотата на община 
Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, 
ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, 
ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
Общински съвет Марица, 
1. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен 
превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните 
линии Пловдив-Царацово и Пловдив-Калековец от областната транспортна 
схема от квотата на Община Марица по реда на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). 
2. Договорът/ите с избрания/ите изпълнител/и да бъдат със срок на 
изпълнение от 5 (пет) години. 
3. В процедурата могат да участват физически и юридически лица, 
регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават 
лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз на Общността и други документи, които се изискват 
от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови 
нормативни актове, както и от ЗОП. 
4. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на 
своите функции относно подготовката, провеждането и избора на 



изпълнител/и по процедурата на Кмета на Община Марица, като го 
упълномощава да предприеме и  извърши  всички правни и фактически 
действия по провеждането й по реда на Закона за обществените поръчки и 
сключи договор/и с избрания/те изпълнител/и. 
 
Приложения: Заповед № РД-20-209 от 30.12.2021 г. на Областен управител 
на област Пловдив, ведно с подробни маршрутни разписания по линия 
Пловдив-Царацово,  
Заповед № РД-20-101 от 09.06.2020 1 г. на Областен управител на област 
Пловдив, ведно с подробни маршрутни разписания по линия Пловдив-
Калековец. 
 

МОТИВИ: Със заповед № РД-20-101 от 09.06.2020 1 г. на Областен 
управител на област Пловдив са утвърдени промени в Областната 
транспортна схема на област Пловдив. Това налага вземане на решение за 
провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на услугата за 
обществен превоз на пътници по горепосочените автобусни линии. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 168 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 61412.22.58 – частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-77 от 30.11.2007 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 №  Поземлен 
имот с идентификатор №  61412.22.58, с площ от 0.944 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя” в местността „Шопови брести“, при граници и 
съседи: ПИ № 61412.22.25; ПИ № 61412.15.167; ПИ № 61412.22.23; ПИ № 
61412.22.22; ПИ № 61412.69.51; ПИ № 61412.22.24 - частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-77 от 30.11.2007 година, актуван с акт за частна общинска 
собственост  4083 от  
- Проектен ПИ № 61412.22.61, с проектна площ от 0.459 дка, с начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя” в местността „Шопови брести“, 
при граници и съседи: ПИ № 61412.22.62; ПИ № 61412.22.22; ПИ № 



61412.69.51; ПИ № 61412.22.24 
и 
- Проектен ПИ № 61412.22.62, с проектна площ от 0.485 дка, с начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя” в местността „ Шопови брести “, 
при граници и съседи: ПИ № 61412.22.61; ПИ № 61412.22.23; ПИ № 
61412.15.167; ПИ № 61412.22.25. 
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: Във връзка с постъпило инвестиционно намерение от 
собственика на поземлени имоти с идентификатори № 61412.22.24 и №  
61412.22.22, съседни на горния общински имот, за закупуване на същия, 
поради това че разделя парцелите й, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 169 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.87 – 
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 22.10.2013 
година.   

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 
ползване да се промени от „Напоителен канал” в „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ на общински поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот № 66915.12.87, с площ от 6.876 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и начин на 
трайно ползване „Напоителен канал” в местността „КАРААЧИТЕ“, при 
граници и съседи: ПИ № 66915.502.1807; ПИ № 66915.502.1513; ПИ № 
66915.12.99; ПИ № 66915.12.368; ПИ № 66915.12.367; ПИ № 
66915.502.1501; ПИ № 66915.12.397; ПИ № 66915.12.401; ПИ № 
66915.12.158; ПИ № 66915.12.157; ПИ № 66915.12.331; ПИ № 
66915.12.188; ПИ № 66915.12.86; ПИ № 66915.12.187; ПИ № 66915.12.186; 
ПИ № 66915.11.83; ПИ № 66915.12.22; ПИ № 66915.12.88; ПИ № 
66915.12.23; ПИ № 66915.12.24; ПИ № 66915.12.89; ПИ № 66915.12.90; ПИ 
№ 66915.12.77; ПИ № 66915.12.25; ПИ № 66915.12.96; ПИ № 66915.12.26; 
ПИ № 66915.12.95; ПИ № 66915.12.85; ПИ № 66915.12.109; ПИ № 
66915.12.69 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 22.10.2013 година, 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 4074 от 15.03.2022 



година. 
 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І., да предпреме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 
 
 ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 
започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
  

МОТИВИ: Поради това, че по поземлен имот с идентификатор № 
66915.12.87 не  се извършва водоподаване, а се използва от населението за 
достъп до съседните частни имоти, е необходимо да се започне процедура 
по промяна начина му на трайно ползване от с начин на трайно ползване 
„Напоителен канал” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 170 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.67 – частна общинска 
собственост 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; 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 №  
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 - частна общинска собственост 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, актуван с акт за частна 
общинска собственост  № 4084 от 22.03.2022 година, на два нови 



поземлени имота с проектни  
- Проектен ПИ № 66915.12.402, с проектна площ от 0.565 дка, с начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя” в местността „Герена“, при 
граници и съседи: ПИ № 66915.12.437; ПИ № 66915.12.172; ПИ № 
66915.12.68; ПИ № 66915.12.201; ПИ № 66915.502.1023 
и 
- Проектен ПИ № 66915.12.437, с проектна площ от 3.648 дка, с начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя” в местността „Герена“, при 
граници и съседи: ПИ № 66915.12.173; ПИ № 66915.12.172; ПИ № 
66915.12.402; ПИ № 66915.502.1023; ПИ № 66915.12.66; ПИ № 
66915.12.196; ПИ № 66915.12.195; ПИ № 66915.12.194. 
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: Във връзка с това, че масива се оформя като район за 
жилищно строителство, съществуващия полски път в западната част на 
горния общински имот представлява тясна ивица от около един метър, 
което е предпоставка за затрудненото преминаване и достъпа на 
собствениците до имотите им, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 171 

Взето с протокол № 3 от 29.03.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за промяна 

предназначението на част от полски път с ИД №61412.11.34 в път с трайна 
настилка, с цел осигуряване на транспортен достъп  до новообразуван имот 
с идентификатор  61412.11.41, по КК на с.Радиново, местност „Край село“, 
Община Марица, Област Пловдив- във връзка с процедура за промяна 
предназначението на земеделска земя. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за промяна 

предназначението на част от полски път с ИД №61412.11.34 в път с трайна 
настилка, с цел осигуряване на транспортен достъп  до новообразуван имот 
с идентификатор  61412.11.41, по КК на с.Радиново, местност „Край село“, 
Община Марица, Област Пловдив- във връзка с процедура за промяна 
предназначението на земеделска земя. 

 МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на „Транспортен 
достъп и промяна предназначението на част от полски път с ИД 
№61412.11.34 в път с трайна настилка, с цел осигуряване на транспортен 
достъп  до новообразуван имот с идентификатор  61412.11.41, по КК на 
с.Радиново, местност „Край село“, Община Марица, Област Пловдив- във 
връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя. Ето 
защо Общински  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 


