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

Р Е Ш Е Н И Е № 201 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.24 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, 
ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 
26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”, както следва: 
     Н А Р Е Д Б А 
за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” 
§ 1. Чл. 89, ал. 3, т. 9 се изменя, както следва: 
9. На приобретателя се издава виза за проучване и проектиране на 
жилищна сграда. В срок от 12 месеца от подписване на предварителния 
договор по чл. 89, ал. 3, т. 8 приобретателят внася до Главния архитект на 
Община „Марица“ проект за изграждане на жилищна сграда. При 
неспазване на 12-месечния срок за внасяне до Главния архитект на 
Община „Марица“ проект за изграждане на жилищна сграда, общинска 
администрация внася на сесия предложение за отмяна на решението за 
учредяване право на строеж. 
 
§ 2. Чл. 144 се изменя, както следва: 
Чл. 144 Търговете се провеждат с явно и тайно наддаване. 
§ 3. В чл. 146, ал.1 се създава т. 5, както следва: 
т. 5 Вид на търга – с тайно или с явно наддаване 
 
§ 4. Чл. 148, ал. 2 се изменя, както следва: 
(2) Обявлението по ал.1 съдържа: информация за вида и предмета на търга, 
начална тръжна цена, размера на депозитната вноска, дата, място и час на 



провеждане на търга, цената на тръжната документация, срок и място за 
закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора.  
 
§ 5. чл. 154, ал. 1 се изменя, както следва: 
(1) Комисията отказва регистрацията на кандидат за участие в случай, 
когато не са представени всички изискуеми от тръжната документация 
документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа.    
 
§ 6. Създава се нов чл. 155а, както следва: 
Чл. 155а. (1) При търгове с тайно наддаване, процедурата по наддаване се 
провежда чрез отваряне от комисията по търга на пликове с наддавателни 
(ценови) предложения, като се отварят пликовете с наддавателните 
(ценовите) предложения само на допуснатите кандидати. 
(2) Представянето на тръжната документация, ведно с поставен в нея плик 
с наддавателните (ценовите) предложения се прави от страна на 
кандидатите до датата и часа определени със заповедта на кмета на 
общината за откриване на съответната тръжна процедура, след което се 
пристъпва към процедурата по допускане на кандидатите до участие, като 
се прилагат чл.153-154 от настоящата наредба. 
(3) Върху плика се отбелязват името на участника или името на 
упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. 
(4) В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на 
обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника 
или името на упълномощеното лице. 
(5) Наддавателното /ценово/ предложение представлява посочване на 
началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага 
същата да бъде увеличена. 
(6) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не 
съдържа данните по ал.2, 3 и 4 е недействително. 
 
§ 7. Създава се нов чл. 155б, както следва:  
 Чл. 155б. (1) След регистрация на участниците, председателят на 
комисията обявява първоначалната тръжна цена и комисията пристъпва 
към отваряне на пликовете по реда на допуснатите участници. 
(2) При отварянето на всеки плик комисията проверява дали са спазени 
условията на търга, а председателят на комисията обявява редовността на 
предложенията и оповестява предложената цена. 
(3) Предложенията се заверяват от членовете на тръжната комисия и се 
подреждат според размера на посочените цени. 
(4) Председателят обявява участника, предложил най-висока цена и 
участника, предложил следващата по размер цена, поканва участниците в 
търга и членовете на комисията да подпишат протокола, след което 
закрива търга. 



 
§ 8. Създава се нов чл. 155в, както следва: 
Чл. 155в. (1) При предложена еднаква, най-висока цена от двама или 
повече участника, търгът продължава между тях с явно наддаване, което 
започва от тази цена, като стъпката на наддаване в този случай се определя 
по реда на чл. 147, ал.1, т.11 от настоящата наредба.    
§ 9. Чл. 157 се изменя, както следва: 
Чл. 157 При регистриран само един участник, търгът се провежда, като 
участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща 
началната тръжна цена, увеличена с една стъпка - при търг с явно 
наддаване, и по предложената от кандидата цена - при търг с тайно 
наддаване. 
§ 10. Чл. 158 се изменя, както следва: 
Чл. 158 В случай, че в резултат на отстраняване на участник (участници) 
по чл.154, ал.2 остане само един участник, същият се обявява за спечелил 
търга по предложената от него цена. Ако участникът не е участвал в 
наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща 
началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търг с явно 
наддаване, и по предложената от кандидата цена – при търг с тайно 
наддаване.   
§ 11. Наредбата е приета с Решение № 201, взето с Протокол № 5 от 
17.05.22 г. на Общински съвет „Марица”.  
 

МОТИВИ:  Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” се налага във връзка с постигане на по-
ефективен контрол, относно спазване на сроковете в процедурата по 
учредено право на строеж за лица с установени жилищни нужди, като и 
привеждането й в съответствие с действащата правна рамка по отношение 
на ред и начин на провеждане на публични търгове. 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 № 202 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 191, взето с протокол № 4 от 

14.04.2022 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9, предл. второ във връзка с чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ изменя свое Решение № 191, взето с 
протокол № 4 от 14.04.2022 г., което придобива следва редакция: 
 
Общински съвет „Марица“дава съгласие временният недостиг на средства 
по сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти 
по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от 
бюджетната сметка до възстановяването им от Управляващия орган. 
 

МОТИВИ: Във връзка с упражнявания контрол за 
законосъобразност върху решенията на Общински съвет „Марица”, 
Областен управител на област Пловдив на основание чл.45, ал.4 от 
ЗМСМА е върнал за ново обсъждане Решение № 191, взето с протокол № 
4 от 14.04.2022 г., като е посочил доводи за частична незаконосъобразност 
на така взетото решение, 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 № 203 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2022 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 2022 година”, както следва: 

1. От раздел „II. Продажба на имоти, частна общинска собственост по 
реда на чл. 35 от ЗОС със започната процедура и с решение на 
Общински съвет „Марица”: 
За с.Рогош отпада 
ПИ 501.2088   НТП Ниско застрояване (до 10м) -   1065 кв.м.     
 
За с. Радиново отпада 
ПИ 18.28         НТП Нива -                                               6 720 кв.м.  - 67 020 лв. 
ПИ 18.48         НТП Нива -                                             14 732 кв.м. -147 320 лв. 
 
От раздел III. По предложения от кметове на населени  места и общинска администрация  
за започване на процедура за продажба  по чл.35 от ЗОС  
 
За с. Радиново отпада: 
ПИ 18.42         НТП Нива                                              -  23 626 кв.м.  
ПИ 18.30        НТП Нива                                                -   8100 кв.м. 
 
 
2. 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.Войсил се добавя: 



ПИ 501.945 НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 611 кв.м. 
За с.Калековец се добавя: 
ПИ 502.102   НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 1056 кв.м. 
За с.Калековец се добавя: 
ПИ 503.868 НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 932 кв.м. 
 
3. В раздел „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или 
конкурс по ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС“. 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ 501.112  НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 1783 кв.м. 
 
4. В раздел „V. Прекратяване на съсобственост върху имоти между 
общината, държавата, физически и юридически лица по чл.36 от ЗОС;  
За с.Желязно се добавя: 
½ от ПИ 14.8 НТП „За друг вид застрояване“  -  ½ от 612 кв.м. 
 
5.  В раздел „VІ. Отреждане  имоти да социални жилища по чл.49а от 
ЗОС“ 
 
За с.Рогош се добавя: 
ПИ 501.2088   НТП Ниско застрояване (до 10м) -   1065 кв.м. 
 За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1221  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   682 кв.м. 
   
6. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост 
за отдаване под наем 
 
За с. Динк  се добавя: 
Помещение в сграда с идентификатор № 501.152.1 - 1бр. СО с идент. 
№501.152.1.1  - 53,2кв.м. 
 
За с. Рогош се добява: 
 
Помещение в сграда с идентификатор № 62858.501.174.2 - 1бр. СО с 
идент. 501.174.2.6 - 18.50кв.м. 
 
7. В раздел VIII. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 
имоти, общинска собственост 
Частна общинска собственост: 
 
за с. Войсил 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 

12019.4.119  11906 Нива АДЪРИЦА V 

12019.4.120  11906 Нива АДЪРИЦА V 

12019.1.68  13999 Нива ГОСПОДАРС
КИ ЛЪКИ 

V 

Имотите се добавят под условие, а именно: Поради това, че за имотите изтичат 
договорите за наем на 17.05.2022 г., процедури по повторното им отдаване под 
наем да се започнат след посочената по-горе дата. 
 
за с. Граф Игнатиево се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТ
НОСТ 

КАТЕГОРИ
Я  ПРИ 
НЕПОЛИВН
И 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 
17806.15.14  015014 5409 Нива МИНКОВИ 

КАВАЦИ 
V 

17806.15.15  015015 4185 Нива МИНКОВИ 
КАВАЦИ 

V 

17806.15.28  015028 4998 Нива МИНКОВИ 
КАВАЦИ 

V 

17806.15.29  015029 3999 Нива МИНКОВИ 
КАВАЦИ 

V 

17806.15.904 000904 1943 Нива ЧЕРВЕН 
БРЯГ 

V 

17806.18.26 018026 4002 Нива ВЕЛИЙСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

V 

17806.18.27 018027 4998 Нива ВЕЛИЙСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

V 

17806.18.52 018052 5257 Нива ВЕЛИЙСКИ 
КЛАДЕНЕЦ 

V 

Имотите се добавят под условие, а именно: Поради това, че за имотите изтичат 
договорите за наем на 09.06.2022 г., процедури по повторното им отдаване под 
наем да се започнат след посочената по-горе дата. 
 
за с. Калековец 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 

35300.1.49-чл. 19 
от ЗСПЗЗ 

  2488 Нива НАНКОВИЦА ІV 

35300.1.195-чл. 
19 от ЗСПЗЗ 

  1553 Нива ПОЛОВИН 
МОГИЛА 

ІV 

35300.2.24-чл. 19 
от ЗСПЗЗ 

  8001 Нива ЧОКУР 
КОНАК 

ІV 

35300.5.70-чл. 19 
от ЗСПЗЗ 

  3042 Нива ДОЛНИ 
ЛИВАДИ 

VІ 

35300.8.69-чл. 19 
от ЗСПЗЗ 

  3531.7 Нива ЧАКЪЛА ІV 

35300.14.126-чл. 
19 от ЗСПЗЗ 

  1146 Нива ДО 
КЕДЕРИЦА 

ІV 

35300.14.131-чл. 
19 от ЗСПЗЗ 

  2468 Нива ДО 
КЕДЕРИЦА 

ІІІ 

35300.14.139-чл. 
19 от ЗСПЗЗ 

  501 Нива ДО 
КЕДЕРИЦА 

V 

35300.16.67-чл. 
19 от ЗСПЗЗ 

  1556 Нива СВ.АТАНАС ІV 

35300.1.187   6305 Нива ПОЛОВИН 
МОГИЛА 

ІV 

35300.1.196    1784 Нива ГОРНИ 
ЛИВАДИ 

ІV 

35300.2.224   5807 Нива ЗЛАТАНОВА 
МОГИЛА 

ІV 

35300.4.11   3064 Нива ГЬОПСА VІ 

35300.4.85   4891 Нива ГЬОПСА VІ 

35300.4.96 част от 4.1 6429 Изоставена 
орна земя 

ГЬОПСА VІ 

35300.11.52   1291 Изоставена 
орна земя 

НАЗЪРПАРА VІ 

 
за с. Скутаре се добавя: 
 
НОВ НОМЕР ПО 
КАД. КАРТА 

СТАР 
НОМЕР ПО 
КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН
ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  
ПРИ 
НЕПОЛИВНИ 
УСЛОВИЯ 



1 2 3 4 5 6 

66915.20.61  4327 Оризище БУНАР 
БЮЛМЕ 

ІІІ 

66915.31.23  6462 Оризище ЧИФЛИКА ІІІ 

66915.31.25  9606 Оризище ЧИФЛИКА ІІІ 

66915.31.52  13910 Оризище ЧИФЛИКА ІІІ 

Имотите се добавят под условие, а именно: Поради това, че за имотите изтичат 
договорите за наем на 31.05.2022 г., процедури по повторното им отдаване под 
наем да се започнат след посочената по-горе дата. 

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 

69874.23.5 023005 536 Нива Язлата V 
69874.30.34 030034 656 Нива Капсидата V 
69874.35.1 035001 2404 Нива Капсидата V 
69874.69.10 069010 4998 Нива Граждански 

път 
V 

69874.69.23 069023 4001 Нива Граждански 
път 

V 

69874.70.15 070015 3997 Нива Граждански 
път 

V 

69874.79.19 079019 3000 Нива Змей могили V 
69874.119.9 119009 1021 Нива Умата V 

 
Имотите се добавят под условие, а именно: Поради това, че за имотите изтичат 
договорите за наем на 09.06.2022 г., процедури по повторното им отдаване под 
наем да се започнат след посочената по-горе дата. 
 
За с.Радиново се добавят: 
61412.18.28  6719 Нива КРИВАТА НИВА Х 
61412.18.30   8099 Нива КРИВАТА НИВА Х  
61412.18.42   23624 Нива КРИВАТА 

НИВА 
Х 

61412.18.48  14731 Нива КРИВАТА 
НИВА  

Х 

За с.Радиново отпадат: 
61412.3.67   2840.44 Нива ШИЛОВАТА VІ 



КРУША 
61412.8.37   2000.03 Нива ДЗЪНГАРИ

ЦА 
ІV 

61412.23.32   1280 Нива ЧЕРВЕНКОВ 
КЛАДЕНЕЦ 

Х 

 
 

МОТИВИ: 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 целесъбразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 204 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1219 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1219 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 № 11845.502.1219 в размер на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1219 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1220, 
ПИ № 11845.502.1218, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1207, ПИ № 
11845.502.1206, ПИ № 11845.502.1205 номер по предходен план: УПИ 
XXIII -502.1219, 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 № 3642 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1219 е 2 411.40 (две 
хиляди четиристотин и единадесет лв. и 40 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 



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

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на общината, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 205 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1220 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1220 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 № 11845.502.1220 в размер на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1220 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1221, 
ПИ № 11845.502.1219, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1206, ПИ № 
11845.502.1205 и ПИ № 11845.502.1204, номер по предходен план: УПИ 
XXIV -502.1220, 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 № 3643 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1220 е 2 411.40 (две 
хиляди четиристотин и единадесет лв. и 40 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество ч рез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 206 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1221 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1221 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 № 11845.502.1221 в размер на на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1221 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1222, 
ПИ № 11845.502.1220, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1205, ПИ № 
11845.502.1204 и ПИ № 11845.502.1203, номер по предходен план: УПИ 
XXV -502.1221, 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 № 3644 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1221 е 2 411.40 (две 



хиляди четиристотин и единадесет лв. и 40 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество ч рез публичен търг с явно наддаване.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 207 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1222 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1222 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 № 11845.502.1222 в размер на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1222 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1223, 
ПИ № 11845.502.1221, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1204, ПИ № 
11845.502.1203 и ПИ № 11845.502.1202 номер по предходен план: УПИ 
XXVI -502.1222, 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 № 3645 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1222 е 2 078.80 (две 
хиляди седемдесет и осем 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 208 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1223 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1223 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 № 11845.502.1223 в размер на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1223 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1224, 
ПИ № 11845.502.1222, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1203, ПИ № 
11845.502.1202 и ПИ № 11845.502.1201, номер по предходен план: УПИ 
XXVII-502.1223, 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 № 3646 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1223 е 2 078.80 (две 
хиляди седемдесет и осем 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 209 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1224 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1224 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 № 11845.502.1224 в размер на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без ДДС.  
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1224 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1225, 
ПИ № 11845.502.1223, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1202, ПИ № 
11845.502.1201 и ПИ № 11845.502.1200, номер по предходен план: УПИ 
XXVIII-502.1224, 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 № 3647 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1224 е 2 078.80 (две 
хиляди седемдесет и осем 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 210 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1225 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1225 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 № 11845.502.1225 в размер на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1225 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1226, 
ПИ № 11845.502.1224, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1201, ПИ № 
11845.502.1200 и ПИ № 11845.502.1199, номер по предходен план: УПИ 
XXIX-502.1225, 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 № 3648 от 25.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1225 е 2 078.80 (две 
хиляди седемдесет и осем 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 211 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1226 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1226 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 № 11845.502.1226 в размер на на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без ДДС. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1226 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1227, 
ПИ № 11845.502.1225, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 11845.502.1200, ПИ № 
11845.502.1199 и ПИ № 11845.502.1198, номер по предходен план: УПИ 
XXX -502.1226, 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 № 3649 от 26.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1226 е 2 078.80 (две 
хиляди седемдесет и осем 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 212 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1227 – 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 17 580.00 
(седемнадест хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 
11845.502.1227 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 № 11845.502.1227 в размер на на 17 580.00 (седемнадест 
хиляди петстотин и осемдесет) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1227 с площ  586 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1229, 
ПИ № 11845.502.1228, ПИ № 11845.502.1226, ПИ № 11845.502.1233, ПИ № 
11845.502.1199 и ПИ № 11845.502.1198, номер по предходен план: УПИ 
XXXI -502.1227, 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 № 3650 от 26.03.2020 год., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1227 е 2 078.80 (две 
хиляди седемдесет и осем 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 213 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1228 – 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 21 510 (двадесет и 
една хиляди петстотин и десет лева) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1228 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 № 11845.502.1228 в размер на на 21 510 (двадесет и една 
хиляди петстотин и десет лева) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без ДДС 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1228 с площ  717 кв. м., 
с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, местност „Баш пара“, при граници на имота: ПИ № 11845.502.1233, 
11845.502.1227, ПИ № 11845.502.1231, ПИ № 11845.502.1229, номер по 
предходен план: УПИ XXXII -502.1228, 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 № 3651 от 
31.03.2020 год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1229 е 2 950.50 (две 
хиляди деветстотин и петдест  лв. и 50 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество ч рез публичен търг с явно наддаване.  



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

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 214 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 11845.502.1229 – 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 21 720  (двадесет и 
една хиляди седемстотин и двадесет лева) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., 
без ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.1229 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 № 11845.502.1229 в размер на на 21 720  (двадесет и една 
хиляди седемстотин и двадесет лева) лева без ДДС, по 30.00 лв/кв.м., без 
ДДС. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 11845.502.1229 с площ  724 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 № 11845.502.1228, 
11845.502.1227, ПИ № 11845.502.1231, ПИ № 11845.502.1198 и ПИ № 
11845.502.1197 номер по предходен план: УПИ  XXXIII-502.1229, 
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 № 3652 от 01.04.2020 год., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.1229 на 2 979.30 (две 
хиляди деветстотин седемдесет и девет лв. и 30 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



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

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 215 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост 

на Община „Марица“ на недвижими имоти – държавна собственост, 
попадащи в реконструкцията и разширението на „Голямоконарско шосе“, 
разположен на териториите на две общини: Пловдив и „Марица“, област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх. № ДС-
18-2#1 от 14.03.2022 г. на Областен управител на област Пловдив и чл.54, 
ал. 1 от Закона за държавната собственост,  

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да 
бъдат прехвърлени безвъзмездно в собственост на Община „Марица“ – 
област Пловдив, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост 
следните имоти – държавна собственост:  
1.Поземлен имот № 78080.94.86 - предишен идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 0.86, с площ от 4301 кв. м., с. Царацово, трайно 
предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти 
“, начин на трайно ползване: „Напоителен канал “ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, при съседи на поземлен имот № 78080.94.86: ПИ № 78080.94.416, 
ПИ № 78080.94.6, ПИ № 78080.94.423, ПИ № 78080.101.369, ПИ № 
78080.134.349, ПИ № 78080.101.374.   
2. Поземлен имот № 78080.94.315 - предишен идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 0.315, с площ от 5230 кв. м., с. Царацово, трайно 
предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни 
обекти“, начин на трайно ползване: „Напоителен канал“ по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, при съседи на поземлен имот № 78080.94.315: ПИ №  



 
 
78080.94.316, ПИ № 56784.18.207, ПИ № 56784.18.152, ПИ № 
78080.94.427, ПИ № 78080.94.6. 
3. Поземлен имот № 78080.94.427 - предишен идентификатор: 
78080.94.87, номер по предходен план: 0.87, с площ от 3718 кв. м., с. 
Царацово, трайно предназначение на територията: „Територия, заета от 
води и водни обекти“, начин на трайно ползване: „Напоителен канал“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при съседи на поземлен имот № 
78080.94.427: ПИ № 78080.134.347, ПИ № 78080.134.350, ПИ № 
78080.134.349, ПИ № 78080.94.6, ПИ № 78080.94.400, ПИ № 
78080.134.352, ПИ № 78080.94.399, ПИ № 78080.134.346, ПИ № 
78080.94.4. 
4. Поземлен имот № 78080.134.351 - предишен идентификатор: 
78080.134.19, номер по предходен план: 134.19, с площ от 745 кв. м., с. 
Царацово, трайно предназначение на територията: „Територия, заета от 
води и водни обекти“, начин на трайно ползване: „Напоителен канал“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при съседи на поземлен имот № 
78080.134.351: ПИ № 78080.94.425, ПИ № 78080.94.428, ПИ № 
78080.94.316, ПИ № 78080.94.315, ПИ № 78080.94.424, ПИ № 
78080.94.426, ПИ № 78080.94.429, ПИ № 78080.94.6, с цел реализирането 
на обект: „Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“, 
разположен на териториите на две общини: Пловдив и „Марица“, област 
Пловдив, в обхвата на община Пловдив – от края на регулацията на 
населеното място по плановете на СИЗ I и II части и кв. „Тодор 
Каблешков“ до землищната граница с община „Марица“, и в обхвата на 
община „Марица“ – от землищната граница с община Пловдив до 
транспортен възел „Царацово“ – път III – 805“. 
     ІІ. Възлага на кмета на Община „Марица“ да предприеме необходимите 
действия за изпълнението на решението. 
 

МОТИВИ: С оглед реализирането на горепосочения обект, с който 
се предвижда изграждане на обект – публична общинска собственост  и 
обстоятелството, че с одобрения ПУП-ПП  се засягат четири броя имоти - 
частна държавна собственост с начин на трайно ползване „Напоителен 
канал“, като собственик по данни на КРНИ е “Напоителни системи“  ЕАД 
и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОС, е необходимо описаните имоти, да 
бъдат прехвърлени безвъзмездно в собственост на Община „Марица“ по 



реда на Закона за държавната собственост. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 216 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на сграда с 

идентификатор № 17806.501.807.10 на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ Н. 
ИГНАТИЕВ” - с. Граф Игнатиево, представляващо юридическо лице на 
бюджетна издръжка за ползване по предназначение само за целите на 
образователния процес. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 12, ал. 1 и 3 от 
Закона за общинската собственост, чл.49, ал.4 от Наредбата за 
придобиване, управление и и разпореждане с общинско имущество на 
община „Марица” – област Пловдив, във вр. чл. 38, ал. 4 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 І. Общински съвет „Марица” предоставя безвъзмездно за управление 
на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ” - с. Граф 
Игнатиево, област Пловдив, представляващо юридическо лице на 
бюджетна издръжка следния имот, публична общинска собственост: 
1. Сграда с идентификатор ПИ № 17806.501.807.10, с предназначение 
Сграда за образование със ЗП 447 кв.м., брой етажи 1, построена в 
общински поземлен № 17806.501.807, с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изп. 
директор на  АГКК, с административен адрес: с. Граф Игнатиево, ул. 
„Иван Вазов“ № 2, актувана с Акт за публична общинска собственост № 
4069/21.01.2022 година, а съгласно удостоверение № 214/14.12.2021 година 
за въвеждане в експлоатация, строежът представлява  "Едноетажна 
постройка - 3 броя класни стаи“ със ЗП 447 кв.м. 
ІІ. Имотът се предоставят за управление безсрочно, но под условие, че се 
ползват единствено за целта, за която се предоставя, като собствеността му 
не може да бъде придобивана по давност или по друг начин. 
Предоставеният имот не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва 



съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се 
пренаема. Поддържането и ремонта на предоставения имот се извършва от 
лицата, на които се предоставя за управление, с грижата на добрия 
стопанин, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по 
бюджетите му. Ако имотът не се използва за това, за което е предоставен, 
гореописаното училище - юридическо лице се задължава да предаде 
незабавно фактическото владение на имотите на Община „Марица”. 
   III. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за предоставяне управлението на 
имота при условията на т. I и II, и да предаде фактическото му владение. 
 
 

МОТИВИ: Всички имоти, представляващи земя и сгради  по 
населени места, определени като училища и сгради за образование, 
публична общинска собственост, са предоставени за безвъзмездно 
управление на юридически лица на бюджетна издръжка, представляващи 
общински училища по смисъла на чл. 10, ал. 4 oт Закона за народната 
просвета. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 217 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 78080.36.117  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 820,00 (осемстотин 
и двадесет) лева, (по 2,00 (два) лв/кв.м.), като цена за продажба на 
поземлен имот № 78080.36.117, 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 № 78080.36.117 в размер на 820,00 (осемстотин и 
двадесет) лева, (по 2,00 (два) лв/кв.м.). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 78080.36.117 с площ  410 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна 
земя", местност "Тахталийски азмак" по кадастр.карта и кадастр. регистри 
на с.Царацово, одобр. със Зап. № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор 
на АГКК-София, предишен идентификатор ПИ № 78080.51.167, при 
граници и съседи: ПИ № 78080.36.116; ПИ № 78080.38.16; ПИ № 
78080.38.5; ПИ № 78080.37.111; ПИ № 78080.36.115, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 4086/23.03.2022 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
Данъчната оценка на имота е в размер на 3,70 (три лева и 70 ст.) лева.  
4. Продажбата на поземления имот 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 гореописания поземлен имот по т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 218 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 335, взето с протокол № 13 

от 27.08.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 335, взето с 
протокол № 13 от 27.08.2019 г., както следва:    
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                             
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.57.91, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 4656,00 лева без ДДС (четири хиляди 
шестстотин петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4656,00 лева без ДДС 
(четири хиляди шестстотин петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 
 
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.91 с площ от 582 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - 
София, ул. "50-та" № 2, при граници и съседи: ПИ № 38950.57.87; ПИ № 
38950.57.92; ПИ № 38950.57.85, съответстващ УПИ V-57.91 от кв.70, 
съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. На 
Кмета на Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2853/22.06.2017 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4656,00 лева без ДДС (четири хиляди 
шестстотин петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.91 е 2064,60 лева.“ 



 
 3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                             
„3. Продажбата 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, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 4656,00 лева без ДДС (четири хиляди шестстотин 
петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 
 
 

МОТИВИ: В изпълнение на Решение № 335, взето с протокол № 13 
от 27.08.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив, общинска 
администрация откри процедура за продажба на гореописания имот чрез 
публичен търг с явно наддаване. На обявения търг не се явиха купувачи и 
със заповед на кмета тръжната процедура беше прекратена. Имотите са 
включени в „Програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив“ за 2022 
година.  Изготвена е и нова пазарна оценка. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно.  

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 219 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 336, взето с протокол № 13 

от 27.08.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 336, взето с 
протокол № 13 от 27.08.2019 г., както следва:    
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                            
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.57.92, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 4560,00 лева без ДДС (четири хиляди 
петстотин и шестдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4560,00 лева без ДДС (четири 
хиляди петстотин и шестдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.“ 
 
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.92 с площ от 570 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костиево, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - 
София, ул. "50-та" № 4, при граници и съседи: ПИ № 38950.57.88; ПИ № 
38950.57.93; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.91; ПИ 38950.57.87, 
съответстващ на УПИ VІ-57.92 от кв.70, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със 
Заповед № РД-09-41 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2854/22.06.2017 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 
4560,00 лева без ДДС (четири хиляди петстотин и шестдесет) лева, по 8,00 



лв/кв.м., без ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.92 е 2022,10 лева.“ 
 
 3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                             
„3. Продажбата 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, като началната тръжна цена за 
продажбата на имота е 4560,00 лева без ДДС (четири хиляди петстотин и 
шестдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
4. Точка 4 отпада. 
 

МОТИВИ: В изпълнение на Решение № 336, взето с протокол № 13 
от 27.08.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив, общинска 
администрация откри процедура за продажба на гореописания имот чрез 
публичен търг с явно наддаване. На обявения търг не се явиха купувачи и 
със заповед на кмета тръжната процедура беше прекратена. Имотите са 
включени в „Програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив“ за 2022 
година.Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
Изготвена е и нова пазарна оценка. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно.  

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 220 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 12019.501.655, частна общинска 

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

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 12019.501.655 по 
кадастралната карта на с.Войсил в размер на 7880,00 (седем хиляди 
осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), въз 
основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 
независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив,  и определя 
сумата от 7880,00 (седем хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, 
по 10,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 12019.501.655 с площ 788 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта на с. 
Войсил, област Пловдив, при граници и съседи: ПИ № 12019.501.654, ПИ 
№ 12019.501.843, ПИ № 12019.501.657, ПИ № 12019.501.656, ПИ № 
12019.501.651, ПИ № 12019.501.652 и ПИ № 12019.501.653 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-83/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ ІХ-общ., кв. 33 по ЗРП, съгласно Заповед № РД-09-
52/16.02.1994 година, актуван с акт за частна общинска собственост № 
0131-03/30.03.2006 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр.Пловдив на собственика на еднофамилна жилищна сграда, с 
идентификатор 12019.501.655.1 със ЗП 95 кв.м. Рангел Колев Маринов,  
ЕГН 651010****, с адрес с. Войсил, Община „Марица“, ул. „16-та”, № 17 



за сумата 7880,00 (седем хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС, 
по 10,00 лв/кв.м. без ДДС).  
 Данъчната оценка на поземлен имот № 12019.501.655 е 1809,90 (хиляда 
осемстотин и девет лева и 90 ст.) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Във връзка с подадено заявление, съдържащо воля за 
закупуване и придобиване правото на собственост на гореописания 
общински поземлен имот, от собственика на законно построената 
жилищна сграда, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 221 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 61412.26.41  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 1134,00 (хиляда сто 
тридесет и четири) лева, (по 3,00 лв/кв.м.), като цена за продажба на 
поземлен имот № 61412.26.41, 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 № 1134,00 (хиляда сто тридесет и четири) лева, (по 3,00 
лв/кв.м.) в размер на 1134,00 (хиляда сто тридесет и четири) лева, (по 3,00 
лв/кв.м.). 
 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 61412.26.41 с площ  378 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия", НТП "Изоставена орна 
земя", местност "Дзънгарица" по кадастр.карта и кадастр. регистри на 
с.Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план: 0.46, при 
граници и съседи: ПИ № 61412.26.13; ПИ № 61412.501.246; ПИ № 
61412.501.642; ПИ № 61412.26.46 и ПИ № 61412.26.11, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 4085/23.03.2022 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
Данъчната оценка на имота е в размер на 65,80 (шестдесет и пет лева и 80 
ст.) лева.  
4. Продажбата на поземления имот 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 гореописания поземлен имот по т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета на 
общината, след проявен интерес за закупуване на имота от страна на 
купувач, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 222 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за 

промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински 
урегулиран поземлен имот № 78080.501.982 с.Царацово, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 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 821,40 (осемстотин двадесет и един лева и 40 ст.) лева, по 30,00  
/тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ 
на допълнително право на строеж с площ 27,38 кв.м. в ПИ № 
78080.501.982, находящ се в с. Царацово, 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 Б. 
Н. Б., и В. К. Г. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Допълнително право на строеж с площ 27,38 кв.м. за 
промяна по време на строителство на двуетажна еднофамилна жилищна 
сграда в поземлен имот № 78080.501.982 с площ 860 кв. м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 
„Незастроен имот за жилищни нужди” по кадастралната карта на 
с.Царацово, област Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 
год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ 
ХІ-общ., кв.68 по ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-325/1987 година, за 
частично изменение на втори етаж от  жилищната сграда, съгласно 
одобрен инвестиционен проект за промяна по време на строителство на 
жилищна сграда, одобрен с протокол № 13/11.04.2022 г. на Експертен 
съвет по устройство на територията при Община „Марица“- област 
Пловдив, като определя пазарна цена в размер на 821,40 (осемстотин 
двадесет и един лева и 40 ст.) лева, по 30,00  /тридесет/ 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 целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 223 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 03839.37.26 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Бенковски, 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 240 080,00 (двеста 
и четиридесет хиляди и осемдесет) лева, по 40,00 лв/кв.м., като цена за 
продажба на поземлен имот № 03839.37.26, 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 № 03839.37.26 в размер на 240 080,00 (двеста и 
четиридесет хиляди и осемдесет) лева, по 40,00 лв/кв.м. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 03839.37.26  с площ 6002 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Деградирала 
орна земя“ в местността „Стар беглик“ по кадастрална карта и 
кадастралните регистри на с. Бенковски, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, номер по предходен план: 037026, при граници и съседи: ПИ № 
03839.37.14; ПИ № 03839.34.303; ПИ № 03839.37.32; ПИ № 03839.37.3 и 
ПИ № 03839.37.27, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
4031/16.11.2021 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  
Данъчната оценка на имота е в размер на 735,20 (седемстотин тридесет и 
пет лева и 20 ст.) лева.   
4. Продажбата на поземления имот 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 гореописания поземлен имот по т.2. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”- област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 224 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 38950.502.905 по КК на с. Костиево в полза 
на лица с установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.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 14,00  /четиринадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 38950.502.905 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на Е. 
Д. С. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 38950.502.905 с площ 597 
кв. м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, изм. 
със  Заповед № 18-11101-23.10.2019 г. на Началника на СГКК-Пловдив, 
номер по предходен план: УПИ ХVІІ, кв.53 по ЗРП, ул. "6-та" № 17,  с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 3533/20.11.2019 г. и Акт № 01/13.01.2020 г. за 
поправка на Акт за частна общинска собственост № 3533/20.11.2019 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за построяване 
на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Костиево, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 
одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 



лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 
чл.77 от НПУРОИ. 
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 225 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за сключване на предварителен 

договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна 
границите на поземлени имоти чрез замяна. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 19 от 
ЗЗД във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от 
ЗОС  

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

 І. Дава съгласие да се сключи предварителен договор, а именно: 
  
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 
 
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 
„ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ” ООД, със седалище и адрес на 
управление с. Царацово, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 206743169, 
представлявано от Максим Митков Митков и Олаф Йоахим Мюлер, в 
качеството им на управители, от друга страна, 
на основание чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 от 
ЗУТ, чл. чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, като взех предвид Решение № 564, 
взето с Протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица“, с 
което е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
Решение № 11, взето с протокол № 6 от 08.02.2022 г. от ЕСУТ при община 
„Марица“, с който е приет проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на: УПИ 34.198-друг вид производствен, 
складов обект /ПИ 03839.34.198/, УПИ 34.31-друг вид производствен, 



складов обект /ПИ 03839.34.31/, УПИ 34.30-друг вид производствен 
складов обект /ПИ 03839.34.30/, ПИ 03839.34.165-частна собственост и 
части от общински имоти ПИ № 03839.34.173, ПИ № 03839.34.166 и част 
от ПИ № 03839.34.197 по КК на с. Бенковски, с цел образуване на нов 
УПИ с отреждане за „Производствена и складова дейност“ и разширение 
за път, 
   и с оглед уреждане на имуществените отношения, свързани с 
изменението на ПУП-ПРЗ, се сключи настоящия предварителен договор. 
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
1. ОБЩИНА МАРИЦА, представлявана от кмета ДИМИТЪР ИВАНОВ 
ИВАНОВ се задължава да прехвърли на „ПИЕРЕР & МАКСКОМ 
МОБИЛИТИ” ООД, собствеността върху следните недвижими имоти – 
частна общинска собственост,  а именно:  
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03839.34.358 /нула, три, 
осем, три, девет, точка, три, четири, точка, три, пет, осем/ с площ от 2 479 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 03839.34.173, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
“За второстепенна улица“, местност „Селски ливади“, по кадастралната 
карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със Заповед № 
РД-18-81 от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници на поземления имот: 03839.34.174, 03839.34.193, 03839.34.166, 
03839.34.165, 03839.34.357, включен в новообразувания УПИ 34.351 – 
производствена и складова дейност, с. Бенковски, община „Марица“ 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 11, взето с 
Протокол № 6 от 08.02.20225 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, на 
стойност 121 471 /сто двадесет и една хиляди четиристотин седемдесет и 
един / лева без ДДС. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03839.34.359 /нула, три, 
осем, три, девет, точка, три, четири, точка, три, пет, девет/ с площ от 860 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 03839.34.166, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
“за друг вид производствен, складов обект“, местност „Селски ливади“, по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със 
Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-
София, при граници на поземления имот: 03839.34.173, 03839.34.165, 
03839.34.31, 03839.34.360, включен в новообразувания УПИ 34.351 – 
производствена и складова дейност, с. Бенковски, община „Марица“ 
/съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 11, взето с 
Протокол № 6 от 08.02.20225 г. от ЕСУТ при община „Марица“ /, на 
стойност 42 140 /четиридесет и две хиляди сто и четиридесет/ лева без 
ДДС. 



ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03839.34.355 /нула, три, 
осем, три, девет, точка, три, четири, точка, три, пет, пет/ с площ 59 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 03839.34.197, с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
„За второстепенна улица“, местност „Селски ливади“, по кадастралната 
карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със Заповед № 
РД-18-81 от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници на поземления имот: 03839.34.165, 03839.34.354, 03839.34.198, 
включен в новообразувания УПИ 34.351 – производствена и складова 
дейност, с. Бенковски, община „Марица“ /съгласно проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 11, взето с Протокол № 6 от 08.02.20225 г. 
от ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 2 891 /две хиляди осемстотин 
деветдесет и един/ лева без ДДС. 
2. В замяна на подробно описаните в пункт първи недвижими имоти 
„ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ” ООД се задължава да прехвърли 
на ОБЩИНА „МАРИЦА“ собствеността върху следните недвижими 
имоти, а именно:  
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03839.34.352 /нула, три, 
осем,  три, девет, точка, три, четири, точка, три, пет, две/ с площ от 367 кв. 
м., представляващ част от ПИ 03839.34.198, с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За друг вид 
производствен, складов обект“, местност „Селски ливади“ по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със 
Заповед № РД-09-81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-
София, при граници на поземления имот: 03839.34.87, 03839.34.88, 
03839.34.197 на стойност от 17 983 /седемнадесет хиляди деветстотин 
осемдесет и три/ лева без ДДС. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03839.34.353 /нула, три, 
осем,  три, девет, точка, три, четири, точка, три, пет, три/ с площ от 225 кв. 
м., представляващ част от ПИ 03839.34.30, с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За друг обществен 
обект, комплекс“, местност „Селски ливади“  по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със Заповед № РД-09-
81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при граници 
на поземления имот: 03839.34.29, 03839.34.166 на стойност от 11 025 
/единадесет хиляди двадесет и пет/ лева без ДДС. 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03839.34.356 /нула, три, 
осем,  три, девет, точка, три, четири, точка, три, пет, шест/ с площ от 34 кв. 
м., представляващ част от ПИ 03839.34.165, с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За друг вид 
производствен, складов обект“, местност „Селски ливади“ по 
кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със 
Заповед № РД-09-81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-



София, при граници на поземления имот: 03839.34.173, 03839.34.88, 
03839.34.197 на стойност от 1 666 /хиляда шестстотин шестдесет и шест/ 
лева без ДДС.  
3. Разликата в стойността на заменяните недвижими имоти в размер на 135 
828 /сто тридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и осем/ лева без ДДС 
се дължи и остава за сметка на „ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ” 
ООД, представлявано от Максим Митков Митков и Олаф Йоахим Мюлер, 
вносима по сметка на община „Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА АД – 
офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, 
код за плащане 445600 в срок от 1 месец след влизане в сила на Решение на 
Общински съвет „Марица“ за преобразуване вида на собствеността от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
поземлените имоти по пункт първи от настоящия договор. 
4. „ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ” ООД, представлявано от 
Максим Митков Митков и Олаф Йоахим Мюлер, следва да заплати всички 
данъци, такси и разноски по сделката в срок от 1 месец след влизане в сила 
на Решение на Общински съвет „Марица“ за преобразуване вида на 
собствеността от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост на поземлените имоти по пункт първи от настоящия договор, 
както следва: 
4.1. сумата от 27 165,60 /двадесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева 
и шестдесет стотинки/ лева, представляваща 20% ДДС върху разликата в 
стойността на заменяните недвижими имоти от 135 828,00 лева без ДДС, 
явяваща се облагаема доставка по ЗДДС, вносими по сметка община 
„Марица“ в ОБЩИНСКА БАНКА АД офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN 
сметка BG34SOMB91308459938844, код за плащане 44 56 00; 
4.2. сумата от 4 165,55 /четири хиляди сто шестдесет и пет лева и петдесет 
и пет стотинки/ лева, представляващи 2,5% данък на основание чл. 44 и 46 
от ЗМДТ, вносими по сметка 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 № 11, взето с 
протокол № 6 от 08.02.2022 г. от 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 
едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Общински съвет 
„Марица“ за преобразуване на вида на собствеността от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост на поземлените 
имоти по пункт първи от настоящия договор. 
7. „ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ” ООД представлявано от Максим 
Митков Митков и Олаф Йоахим Мюлер,  декларира, че поземлените 



имоти, предмет на замяната, са тяхна 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 обременени 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 същите точки от настоящия договор и не се представят 
документи за извършените плащания, договорът се счита за прекратен и 
„ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ” ООД, представлявано от Максим 
Митков Митков и Олаф Йоахим Мюлер, не може да черпи от него права и 
да иска сключване на окончателен договор. 
 
 
 
ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”             ЗА „ПИЕРЕР & МАКСКОМ 
МОБИЛИТИ” ООД      
………………………….                                                    
………………………. 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                     МАКСИМ МИТКОВ 
МИТКОВ 
Кмет на община „Марица“                                             Управител 
 
………………………….                                                     
………………………….                                 
АНДРИАНА ШОПОВА                                                  ОЛАФ ЙОАХИМ 
МЮЛЕР              
Началник отдел ФСД                                                         Управител                          
 
 
 

МОТИВИ: Мотивите за извършване на сделката са свързани с 
реализирането на инвестиционни намерения на „ПИЕРЕР & МАКСКОМ 
МОБИЛИТИ” ООД по обединението на имоти, собственост на 
дружеството, с оглед изграждането на голям производствен обект с 
национално значение и реализирането на свързаното с това изменение на 



ПУП-план за застрояване и регулация. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 226 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот № 39918.14.79 в находящ се в с. Крислово, собственост на 
Е. М.А. и Д. П. А.. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 
т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Е. М.А. и Д. П. А., 
легитимиращи се като собственици съгласно Нотариален акт № 163, том 
47, дело 8150/24.06.2014 г.; Нотариален акт № 156, том 120, дело 
24372/18.12.2018 г. на следния поземлен имот:  
І.1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 39918.14.79 с площ 822 
кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска“, с начин на 
трайно ползване „За второстепенна улица“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Крислово, одобрени със Заповед № РД-18-
35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и 
съседи: 39918.14.70, 39918.14.69, 39918.14.78, 39918.501.405, 39918.14.77, 
39918.14.76, 39918.14.75, 39918.14.74, 39918.14.73, 39918.14.72, 
39918.14.71.  
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 
І.1 поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, 
следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между 
дарителя и Кмета на Община „Марица“.     
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“.  
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по 
процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 
действащото законодателство. 
 



МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен 
имот е с отреждане за друг поземлен имот за второстепенна улица, който 
ще бъде използван за обществени нужди, с цел осигуряване на 
транспортен достъп до имоти в землището на с. Крислово, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 227 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 61412.501.763 с площ 141 кв.м., включен в УПИ 
Х-501.767  в кв.24 с.Радиново. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор   № 
61412.501.763, с площ 141 кв.м., с трайно предназначение на територията 
"Урбанизирана",  НТП "За друг поземлен имот за движение и транспорт" 
по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Радиново, одобрени със 
Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, изм. 
със Заповед 18-4117-13.04.2021 г. на Началника на СГКК-Пловдив,  
включен в УПИ Х-501.767  в кв.24, съгласно заповед № РД-09-
1643/17.12.2021 г. на кмета на Община „Марица“ за одобряване проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, актуван с Акт за ПОС № 4016/11.10.2021 година, 
надлежно вписан в СВ – гр.Пловдив. 
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с със заявление съдържащо воля за 
уреждане на имуществени отношения между Община „Марица“ и Петър 



Стоянов Балдиков, касаещо поземлен имот с идентификатор № 
61412.501.763 с площ 141 кв.м., включен в УПИ Х-501.767  в кв.24, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 228 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 388, взето с протокол № 11 от 

29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на М. С, М., върху общински урегулиран поземлен имот № 
21169.9.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 388, взето с протокол 
№ 11 от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 
учредяване право на строеж на М. С, М, върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.9.71 с площ 500 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване 
(до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХVІІІ-
9.71, жил. строителство, от кв.51 по регулационния план, съгласно одобрен 
ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., за който е съставен Акт 
за частна общинска собственост № 2775/05.12.2016 година.  
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ:  Във връзка със сключен предварителен договор  между 
между общината и приобретателите не са спазени условията по т. ІV, т.1 
от договора, като в посочения/определения 6-месечен срок няма внесен за 
одобряване инвестиционен проект за жилищна сграда, при което следва да 
се предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение на 



общинския съвет за учредяване възмездно право. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 229 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 188, взето с протокол № 6 от 

18.05.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на С. М. А., , върху общински урегулиран поземлен имот № 
35300.503.430 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Калековец. 

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 № 188, взето с протокол 
№ 6 от 18.05.2021 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за учредяване 
право на строеж на С. М. А върху върху  ½  от поземлен имот № 
35300.503.430 с площ 685 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,   при граници на имота: ПИ № 
35300.503.431; ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.432 и ПИ № 
35300.503.429, номер по предходен план: УПИ Х-общ., кв.82 по 
действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-
324/07.1997 година, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, 
актуван с Акт за ЧОС № 1435 от 18.02.2011 година.  
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

МОТИВИ: Във връзка със сключен предварителен договор  между 
между общината и приобретателите не са спазени условията по т. ІV, т.1 
от договора, като в посочения/определения 6-месечен срок няма внесен за 



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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 230 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 66915.502.645 и сграда с идент. 66915.502.645.1 по кадастрална 
карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 5145,00 (пет 
хиляди сто четиридесет и пет) лева, без ДДС (по 35,00 лв/кв.м. без ДДС), 
като цена за продажба на поземлен имот № 66915.502.645, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 66915.502.645 в размер на 5145,00 (пет хиляди сто 
четиридесет и пет) лева, без ДДС (по 35,00 лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 66915.502.645, с площ 147 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "За друг обществен обект, 
комплекс"  по кад. карта и кад.регистри на с.Скутаре, одобрени със 
Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008,  номер по предходен план: ХVІІ-
млекопункт, кв.43,  при граници и съседи:  ПИ № 66915.502.1144; ПИ № 
66915.502.481; ПИ № 66915.502.569, с адм. адрес: с.Скутаре, ул.“Цар 
Симеон“ № 14, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3119/08.02.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив. Достигнатата по време на търга продажна цена на 
урегулирания поземлен имот е облагаема с ДДС, съгласно Закона за данък 
върху добавената стойност. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.645 е в размер на 731,50 
лева.  
4. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 900,00 



(деветстотин) лева, като цена за продажба на сграда с идентификатор 
66915.502.645.1, застр. площ 36 кв.м., въз основа на пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив. 
5.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за продажба 
на сграда с идентификатор 66915.502.645.1, застр. площ 36 кв.м. в размер 
на 900,00 (деветстотин) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
  6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идентификатор 66915.502.645.1, с 
предназначение Селскостопанска сграда, застр. площ 36 кв.м., бр. етажи 1, 
актувана с Акт за частна общинска собственост № 3119/08.02.2018 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив. 
Данъчната оценка на сграда с идентификатор 66915.502.645.1 е в размер на 
768,00 лева. 
7. Продажбата на поземлени имоти 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.   
8. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на гореописаните поземлени имоти по т.4 и т.6. 
9. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор 
за покупко-продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед 
осигуряване на приходната част на бюджета на Община „Марица”-област 
Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 231 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие  за изработване проект за изменение 

на подробен устройствен план/ПУП/-план за улична регулация и 
застрояване/ПРЗ/ между улици „18-та“  и „22-ра“ в участъка между о.т.137, 
о.т.136 и о.т.135  в кв.36 по регулационния план на с.Войсил,община 
Марица. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
    1.Дава съгласие за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за 
междуулично пространство между улици „18-та“ и „22-ра“ в участъка 
между о.т.137, о.т.136 и о.т.135 и УПИ ХV-414  в кв.36 по регулационния 
план на с.Войсил,община Марица. 
              2.Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ.  
 

МОТИВИ: Междууличното пространство е пред УПИ ХV-
414/частна собственост/ и не се ползва по предназначение.Не е оформено 
като зелена площ , паркинг или тротоар и не указва влияние на 
движението на моторни превозни средства и пешеходците. 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 № 232 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Допускане за изработване на проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ ХІV-градина в кв.59 /ПИ№62858.501.743/  по регулационния план на 
с.Рогош,община Марица. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  1.Дава съгласие за изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-градина 
в кв.59  /ПИ№62858.501.743/ по регулационния план на с.Рогош,община 
Марица 
 2.Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ.  
 

МОТИВИ: Мероприятията по озеленяване на имота не са 
осъществени. Няма изградени паркове, градини, площадки за игри и 
културни дейности, както и мемориални обекти/паметници или паметни 
плочи/. С промяна предназначението на УПИ ХІV-градина в кв.59 не се 
нарушават нормативите за озеленените площи в населеното място.В имота 
няма дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение. 
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 № 233 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

на трасе на  ЕСМ НА „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ОТ НОВА  КШ 10 В ПИ С 
ИДЕНТИФИКАТОР 78080.94.315 ПО КК НА с. ЦАРАЦОВО ДО НОВА 
КШ 113 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 61412.501.484 ПО КК НА с. 
РАДИНОВО, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе  на  ЕСМ НА „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ОТ НОВА  КШ 10 
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 78080.94.315 ПО КК НА с. ЦАРАЦОВО ДО 
НОВА КШ 113 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 61412.501.484 ПО КК НА с. 
РАДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.  
 

МОТИВИ: Във връзка с изграждането на  ЕСМ на „А1 България“ 
ЕАД от землищната граница на община „Марица“ с община Пловдив се 
предвижда използването на съществуващата канална мрежа на Виваком , 
както и трасе в свободен изкоп. 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 № 234 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 
35300.3.171 по кадастралната карта на с.Калековец и отразяването му в 
структурна единица  Смф  / смесена многофункционална структурна зона /.  

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ 
устройствен план на Община „Марица”, като поземлен имот 
идентификатор № 35300.3.171  по кадастралната карта на с.Калековец се 
отрази в структурна единица Смф / смесена многофункционална зона/. 
Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

МОТИВИ: Констатирано е неправилно отразяване на структурна 
единица по ОУП на община „Марица“. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 235 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

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

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 178-Смф  (смесена 
многофункционална  устройствена единица/зона) по кадастралната карта 
на с.Царацово, местност „Мекишеви гьолове“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 78080.90.7 по кадастралната карта на с.Царацово, местност 
„Мекишеви гьолове“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 
имот за „Производствени и складови дейности и ООД - ФЕЦ“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 
178-Смф (смесена многофункционална  устройствена единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Царацово местност „Мекишеви гьолове“, Община 
„Марица“, включващо поземлен имот с идентификатор  78080.90.7 - частен 
имот  и част от 78080.134.358 по кадастралната карта на с.Царацово 
местност „Мекишеви гьолове“, Община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложения проект.  
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  
78080.90.7 по кадастралната карта на с.Царацово местност „Мекишеви 
гьолове“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска 
земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
                           „Производствени и складови дейности и ООД - ФЕЦ“. 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор78080.90.7 по кадастралната карта на 
с.Царацово местност “Мекишеви гьолове“, Община „Марица“, област 
Пловдив, попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 178-Смф (смесена многофункционална  устройствена 
единица/зона), с нетни устройствени показатели Пз < 50%, Кинт – 1.0,  Поз 
> 40% . 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 



на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
 
На възложителя М. К. се дава предварително съгласие за провеждане на 
процедура по промяна на предназначението на имоти-общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
Възлага на М. К.  да проведе процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
 
Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 
 

МОТИВИ: Във връзка с 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 № 236 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: ПУП - Парцеларен план в обхвата на ПИ с 

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

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за Транспортен 
достъп и промяна предназначението на част от полски път с 
идентификатор №61412.14.32,  в землището на с. Радиново“, община 
„Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор 61412.14.225 по КК на с. Радиново, Община Марица, 
Област Пловдив.“ 
 

МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на Транспортен 
достъп и промяна предназначението на част от полски път с 
идентификатор №61412.14.32,  в землището на с.Радиново“, община 
„Марица“,  за осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор 61412.14.225 по КК на с.Радиново, Община Марица, 
Област Пловдив, 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 № 237 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-52/31.03.2022г. от В. Т.М.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.83.4   м. ”Радиновски герен” по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена , складова и 
обществено обслужваща дейност“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.83.4   м. ”Радиновски герен” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за   
 
     „Производствена , складова и обществено обслужваща дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имоти с идентификатор № 78080.83.4   м. ”Радиновски герен” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 172-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 
1.0 ,  Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 



във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  да изготви  проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на В. М. 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 № 238 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-50/21.03.2022г. от Я. А. М.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлен имот с идентификатор 
№ 38950.18.8   м. ”Русавов гьол” по кадастралната карта на с.Костиево, 
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  част 
от поземлен имот с идентификатор № 38950.18.8   м. ”Русавов гьол” по 
кадастралната карта на с.Костиево, 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 № 38950.18.8   м. ”Русавов гьол” по кадастралната карта 
на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 157-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 Я. А. М да проведе  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
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 № 239 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 
61412.23.36, № 61412.23.37, № 61412.23.38, № 61412.23.26, № 61412.23.27, 
№ 61412.23.28, № 61412.23.25,  № 61412.23.31, № 61412.23.30 и № 
61412.23.29 по кадастралната карта на с.Радиново и отразяването им  в 
структурна единица 143 - Жм  / жилищна структурна зона /. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ 
устройствен план на Община „Марица”, като поземлени имоти 
идентификатори № 61412.23.36,  № 61412.23.37, № 61412.23.38, № 
61412.23.26, № 61412.23.27, № 61412.23.28, № 61412.23.25,  № 61412.23.31, 
№ 61412.23.30 и № 61412.23.29 по кадастралната карта на с.Радиново се 
отразят в структурна единица Жм.  
Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 
 
 
 
 



МОТИВИ: Във връзка с констатирано неправилно отразяване на 
структурна единица по ОУП на община „Марица“, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 240 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 
61412.16.16, № 61412.16.21, № 61412.23.15 по кадастралната карта на 
с.Радиново и отразяването им  в структурна единица  Жм  / жилищна 
структурна зона /. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ 
устройствен план на Община „Марица”, като поземлени имоти 
идентификатори № 61412.16.16, № 61412.16.21, № 61412.23.15 по 
кадастралната карта на с.Радиново се отразят в структурна единица Жм.  
Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 МОТИВИ: Във връзка с констатирано неправилно отразяване на 
структурна единица по ОУП на община „Марица“, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 241 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-65/27.04.2022г. от В. Б.Д. и А.Г. С. 

за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 66915.18.37   м. ”Вардалите” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на 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) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 66915.18.37  м. ”Вардалите” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени 
имоти  за   
 

„Жилищно строителство“. 
 

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

                                                                                                                                                     
Поземлен имот с № 66915.18.37   м. ”Вардалите” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 511-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. 
 
Възложителите  да изготвят  проектите от името на общината, както и да 
представляват общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на В. Б.Д. и А.Г. С. да проведат  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
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 № 242 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за избиране на представител от 

община „Марица“ и участието му в комисия, съгласно чл.29, ал.4 от Закона 
за лечебните заведения 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.29, ал.4 
от ЗЛЗ 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 ОПРЕДЕЛЯ д-р Фарид Джамал Абдо да представлява Община 
„Марица“ в комисия за изработване на областна здравна карта. 
 

МОТИВИ: Във връзка с предстояща актуализация на Националната 
здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален 
принцип потребностите на населението от достъп на извънболнична и 
болнична медицинска помощ, 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 № 243 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Проект на Програма за управление на отпадъците на 

Община „Марица“ за периода 2021-2028 година  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.12  и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с  
чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Приема Програма за управление на отпадъците на  Община 
„Марица“ за периода 2021-2028 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община „Марица“ ежегодно, в срок до 31 
март да информира  Общинския съвет за изпълнение на програмата през 
предходната календарна година. 
 

МОТИВИ:  Във връзка  с насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки 
за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в 
община „Марица“ като елемент на Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион 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 № 244 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане  на Общинска програма за закрила на детето 

– община „Марица” за 2022г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето – община 
„Марица” за 2022г., съгласно Приложение 1. 

 
 МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Закона за закрила на детето, 
Националната стратегия за закрила на детето и Конвенция на ООН за 
правата на детето, общините разработват общинска програма за закрила 
на детето, с която се уреждат правата, принципите и мерките за закрила на 
детето, 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 № 245 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по проект „Съхранявай и предавай“- 
Читалище с. Маноле. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси и Административен договор № 
BG06RDNP001-19.019-0005/01.03.2022 г.  с Държавен фонд „Земеделие“ за 
безвъзмездна финансова помощ. 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 Общински съвет „Марица“  

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на Община „Марица“ на НЧ „Просвета - 1927“ с. Маноле, в 
размер на 19 332 лева, за изпълнението на проект „Съхранявай и 
предавай“- Читалище с. Маноле, одобрен за финансиране по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с 
Административен договор № № BG06RDNP001-19.019-
0005/01.03.2022г година. 

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

3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
МОТИВИ: Във връзка с обезпечаване  изпълнението на проекта, е 

целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на временен 
безлихвен заем от бюджета на Община „Марица“.  Ето защо Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  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 № 246 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 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. П. П. П., , с. Труд, , в размер на 1 000лв. 
 
 

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  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 № 247 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 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. А. Е. П., , с. Динк, в размер на 500лв. 
 
 

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

 
 
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 № 248 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет на Република 

България за отпускане на персонална пенсия.          

ОСНОВАНИЕ: Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, 
ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
        І. Общински съвет „Марица” предлага на Министерски съвет на 
Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Г. И.Ш.    
община „Марица”, област Пловдив, с адрес: с. Труд, Община „Марица“. 
 

МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление от Г. И. Ш., 
многодетна майка и вдовица, както и  приложени копия от необходимите 
документи в тази връзка,  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 № 249 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2022 г. 

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 Р е ш е н и е : 

 1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2022 г., както 
следва: 
            
 / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  
с-но с-но държ. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0  0  

1 52-06 603 

Второстепенни В и К мрежи: водопровод 
PE-HDФ160 с дължина L=1165м. И 
канализация в.HD-PE Ф500 с дължина 
L=910м. За захранване и отводняване на 
имоти от масиви 66, 67 и 68 с.Царацово 

- 32 285  - 32 285

 
 

2 52-03 626 
Два броя трифазни дренажни помпи в 
ПСОВ с. Трилистник 

 
+ 2 285 

 
 

 +2 285  

3 52-06 603 
Канализация Бенковски – етап 2 Гл. 
колектор  III  L=312 м 

+30 000  +30 000
 

 
 

МОТИВИ: Промените са  свързани с необходимостта от подмяна на 
два броя трифазни дренажни помпи в ПСОВ с. Трилистник, както и 
осигуряване на средства за закупуване на тръби за част от канализацията в 
с. Бенковски. Промените са компенсирани по разходната част на бюджета, 
без да се изменя общата му рамка. Ето 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 № 250 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, чл.1, т.7 от ЗМСМА, 
чл.9 от ЗМДТ и §5, §6, §7 и §9 от Преходните и Заключителни разпоредби 
на Закона за изменение на Закона за корпоративното облагане / обн. ДВ, 
бр.17 от 01.03.2022 г./, чл.79 във вр. с чл.76, ал.3 от АПК и чл.15, ал.1 от 
ЗНА. 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община „Марица“, както следва:  

§1. В Чл.2, ал.1, т.3 израза „детски градини“ се заличава и остава:  
т.3 за ползване на детски кухни 
§2. В заглавието на раздел ІІІ, Такси за детски градини и детски кухни, 

израза „детски градини“ се заличава и остава Такси за детски кухни. 

§3. Член 25 се отменя; 

§4. Член 26 се отменя; 

§5. Член 26а се отменя; 

§6. Член 27 се отменя; 

§7. Член 28 се отменя; 

§8. Член 29 се отменя; 

§ 9. В заглавието на Приложение № 2 към чл.25 се заличава израза 
„детски градини“ придобива следната редакция: 

Приложение № 2 към чл.25 Такса за детски 
кухни 

 



№ по ред Вид услуга Мярка Разме
р 

/1 2 3 4 

1.Отменя се    За детски градини - за 1 месец 1 дете 35,00
2. 

(Изм.-Решение 
№353/04.11.2016г. на 

ОбС "Марица") 
II. За детска кухня - за 1 месец 

1 дете 30,00 

3. (Нова-Решение № 
258/06.07.2021г. на 

ОбС "Марица") 
отменя се  

Храна на ден за едно дете на 4, 5 и 6 годишна възраст, 
включено в групата за задължителна предучилищна 
подготовка 
- за 1 ден 

1 дете 1.20 

 
Преходни и заключителни разпоредби 

§5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
„Марица“, приета с Решение № 250, взето с протокол № 5 от 17.05.22 г. на 
Общински съвет – Марица, влиза в сила от 01.06.2022г. 

§6.  Наредбата се публикува на официалната интернет страница на община 
„Марица“ след влизане в сила на решението, с което е приета. 

§7.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 
МОТИВИ: Измененията, които се предлагат, са в резултат на 

извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община “Марица” и РМС № 50 от 03.02.2022 г. за делегираните от 
държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при 
организирането и предоставянето на публични услуги, съгласно 
приложение № 1 от Решението на министерски съвет, с което урежда 
нормативно отпадането на такси за детски градини и ясли. Изменението е 
в тези части от наредбата, касаещи таксите и цените на услуги за 
посещение на детски градини и детски ясли.  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 № 251 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за избиране на представител от 

община „Марица“ и участието му в комисия, съгласно чл.227б, ал.2 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.227б, 
ал.3 от ЗЛПХМ. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 ОПРЕДЕЛЯ Красимира Колева Пушкова - Филева, която да 
представлява Община „Марица“ в комисия за изработване на областна 
аптечна карта. 
 

МОТИВИ: Във връзка с предстоящо изготвяне на Националната 
аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип 
потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, 
отпускани в аптеките, 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 № 252 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Свикване на редовно годишно общо събрание на 

акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ“ АД на 15.06.2022 г. от 11,00 часа в 
заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. 
„България“ № 234, сектор „В“, етаж 1. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11 във връзка с чл.32 
от Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община 
„Марица” – гр. Пловдив върху общинската част от капитала на 
търговските дружества 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Определя Лилия Иванова Пенева, който да представлява Община 
„Марица“ в редовно годишно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД, свикано с покана с вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 15.06.2022 г. от 11,00 часа, 
което ще се проведе в заседателната зала на болницата, находяща се в град 
Пловдив, бул. “България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.  
2.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 1 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана с вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от „УМБАЛ 
- ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив.  
3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 2 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
4. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 3 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
5. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 4 от дневния ред на редовното годишно 
общо събрание, свикано с покана вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 



6. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 5 от дневния ред на извънредното общо 
събрание, свикано с покана вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
7. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ЗА“ решението по т. 6 от дневния ред на извънредното общо 
събрание, свикано с покана вх. № 29-02-1/12.05.2022 г. от „УМБАЛ - 
ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
8.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ със 
същите права ако при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от 
Търговския закон редовното годишно общо събрание на акционерите в 
„УМБАЛ Пловдив“ АД град Пловдив бъде отложено за 30.06.2022 година 
от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. 
 

МОТИВИ: Във връзка с участието на Общината като акционер в 
горепосоченото дружество, е необходимо да бъде упълномощаване на 
представител, който да участва и гласува, по представения в покана 
дневен ред. 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 № 253 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на „Вендинг автомат за топли напитки /без кафе/“ в сградата 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, намираща се в УПИ I-784-училище, 
кв.36, по плана на с. Труд, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от 
ЗУТ и Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на „Вендинг автомат за топли напитки /без кафе/“ в сградата 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, намираща се в УПИ I-784-училище, 
кв.36, по плана на с. Труд, Община „Марица“. 
Площта за разполагане на обекта е 0,36 кв.м. 
 

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 № 254 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за определяне на 

търговска зона в ПИ 62858.501.1014 – площадно пространство, по КК на с. 
Рогош, за временно разполагане на: „Фризер за сладолед, стелаж за 
плодове и зеленчуци и 4 бр. хладилни витрини“, пред УПИ XXII-419, 
кв.33, по плана на с. Рогош, Община „Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от 
ЗУТ и Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за определяне на 
търговска зона в ПИ 62858.501.1014 – площадно пространство, по КК на с. 
Рогош, за временно разполагане на: „Фризер за сладолед, стелаж за 
плодове и зеленчуци и 4 бр. хладилни витрини“, пред УПИ XXII-419, 
кв.33, по плана на с. Рогош, Община „Марица“. 
 Общата площ за разполагане на обектите е 7,00 кв.м. 
  

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 № 255 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема /архитектурна схема и 

електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 
78080.501.1141, по КК на с. Царацово, пред УПИ III-562, кв.47а, по плана 
на с. Царацово, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от 
ЗУТ и Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема /архитектурна 
схема и електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в 
ПИ 78080.501.1141, по КК на с. Царацово, пред УПИ III-562, кв.47а, по 
плана на с. Царацово, Община „Марица“. 
 
Площта за разполагане на обекта е 0,56 кв.м. 
  
 

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 № 256 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема /архитектурна схема и 

електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 
69874.501.1070, по КК на с. Строево, пред УПИ XIII-274, кв.47, по плана 
на с. Строево, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от 
ЗУТ и Наредба за РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема /архитектурна 
схема и електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в 
ПИ 69874.501.1070, по КК на с. Строево, пред УПИ XIII-274, кв.47, по 
плана на с. Строево, Община „Марица“.  
 
Площта за разполагане на обекта е 0,56 кв.м. 
 

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 № 257 

Взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-68/11.05.2022г. от И. Л. К.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
47113.23.4   м. ”Черните места” по кадастралната карта на с.Манолско 
Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
образуването на нови урегулирани поземлени имоти  с отреждане за  
„Жилищно строителство“. 

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 № 47113.23.4   м. ”Черните места” по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за образуването на нови 
урегулирани поземлени имоти  с отреждане за   
 
„Жилищно строителство“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 47113.23.4   м. ”Черните места” по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 612 - 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 
представляват 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 И. К. да проведе  процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 



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


