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

Р Е Ш Е Н И Е № 326 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
приет с Решение №15, взето с Протокол № 4 от 22.12.2011г., изменен с 
Решение №1, взето с Протокол № 1 от 12.01.2012 г., изменен с Решение № 
2, взето с Протокол № 1 от 28.01.2014 г., изменен с Решение № 9, взето с 
Протокол № 3 от 17.12.2015 г., изменен с Решение № 288, взето с 
Протокол № 9 от 29.08.2016 г., изменен с Решение № 174, взето с 
Протокол № 7 от 29.05.2018 г., изменен с Решение № 1, взето с Протокол 
№ 1 от 28.01.2020 г., изменен с Решение № 217, взето с Протокол № 7 от 
15.06.2021 г., изменен с Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 25.01.2022 
г. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както 
следва: 
§1. Чл.24, т.2 се отменя  
§2. чл.25 се отменя  
§3. чл.26 се отменя  
      §.4. Правилникът влиза в сила на 21.07.2022 година . 
      §.5. Настоящият правилник е приет с решение № 326, взето с протокол 
№ 8 от заседание на Общински съвет -Марица на 14.07.2022 година на 
основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация . 
 

МОТИВИ Причината, която налага приемането на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с 



общинската администрация е постъпил протест от Окръжна прокуратура – 
Пловдив, с който се атакуват разпоредби от правилника – чл.24, т.2, чл.25 
и чл.26, свързани с дейността на председателски съвет. Според прокурора, 
създаването на „Председателски съвет“ и натоварването му с функции не 
се основава на ЗМСМА и тези разпоредби от правилника следва да бъдат 
отменени като незаконосъобразни и противоречащи на ЗМСМА. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 327 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 123, взето с протокол № 

3/29.03.2022 г. на ОбС „Марица“   

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т.24 във вр. с ал.2 от ЗМСМА 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица“ изменя свое Решение № 123, взето с 
протокол № 3 от 29.03.2022 г., като т.4 придобива следва редакция: 
На РУ – Труд ежемесечно да се предоставят целеви средства за гориво до 
500 /петстотин/ лева за товарен автомобил марка „Грейт Уолл Ховер“, 
модел „Ховър“, с регистрационен номер РВ4847РА, шаси № 
LGWCA3N5XBB913623, за осъществяване на дейността в населените 
места на община „Марица“.   
 2. Възлага на кмета на Община „Марица” изпълнение по взетото 
решение. 
  

МОТИВИ С цел обезпечаване необходимостта от автомобилен 
транспорт, за осъществяване на всекидневните им задължения по опазване 
на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на 
община „Марица“, както и непрестанно увеличаващите се цени на горива в 
държавата, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 328 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 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. 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.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.879   НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 1000 кв.м. 
ПИ 24.139     НТП Изоставена орна земя              - 12760 кв.м.  
     
2.  В раздел „VІ. Отреждане  имоти за социални жилища по чл.49а от 
ЗОС“ 
 
За с.Динк се добавя: 
ПИ 9.69  НТП Ниско застрояване (до 10м)       -   500 кв.м. 
ПИ 9.71  НТП Ниско застрояване (до 10м)       -   500 кв.м. 
ПИ 502.334  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   728 кв.м. 
 
3. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост 
за отдаване под наем 
 
За с. с. Войводиново се добавя: 



Общински терен с площ 25.9 кв. м., представляващ част от ПИ № 
11845.502.834 – частна общинска собственост 
 
4. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 

 
Б. А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по 

землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 
 
за с. Костиево отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади 

кв.м. Стопанисван
о от 

общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 

ливади 

кв.м. 

с. Костиево   0 0 0 0 0 0 0 

 38950.33.234-V 
категория 

1717        

 
 
за с. Костиево се добавя: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади 

кв.м. Стопанисван
о от 

общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 

ливади 

кв.м. 

с. Костиево   0 0 0 0 0 0 0 

 38950.33.234-V 
категория 
Свободни 
1017м2  

1017        

 
 

Б. В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за устройване на пчелини. 

 

Добавя се с. Костиево: 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади  

кв.м. Стопани
свано от 
общинат
а 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

Костиево 

         

 

38950.33.234
-V категория 
Свободни 
700 м2 

700        

 

 

 

 



 
 

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  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 329 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 

мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 
2022-2023 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 
1 от 25.01.2022 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

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

местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община 

„Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 

26.01.2021 г., както следва:  

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

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

земеделските земи) 

за с. Костиево отпада: 
 

населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади 

кв.м. Стопанисван
о от 

общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 

ливади 

кв.м. 

с. Костиево   0 0 0 0 0 0 0 

 38950.33.234-V 
категория 

1717        

 
за с. Костиево се добавя: 
 



населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади 

кв.м. Стопанисван
о от 

общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 

ливади 

кв.м. 

с. Костиево   0 0 0 0 0 0 0 

 38950.33.234-V 
категория 
Свободни 
1017м2  

1017        

 

2. В буква В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се 
предоставят за устройване на пчелини. 

 
Добавя се с. Костиево, както следва: 

 
 
населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

ІІ. с. 
Костиево 

         

 

38950.33.234
-V категория 
Свободни 
700 м2 

700        

 

МОТИВИ:  Във  връзка с постъпили заявления на желаещи да 
поставят пчелини върху мерите, пасищата и ливадите –общинска 
собственост на Община „Марица” – област Пловдив, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 330 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 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” на общината, от една страна, 

и 

“КАСКАДА” ООД, седалище и адрес на управление: с. Царацово, ул. „Извън 
регулация“ № 7, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
115813726, представлявано от Радостина Костадинова Николова, в качеството й на 
управител, 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 № 151, взето с Протокол № 3 от 
29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица“, с което е дадено съгласие за изработване на 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, Заповед № РД-09-472 от 14.04.2022 г. на кмета на 
община „Марица“, с която е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-
ПРЗ, Решение № 6, взето с протокол № 20 от 21.06.2022 г. от ЕСУТ при община 
„Марица“, с който е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ, като изменението на ПУП 
в част регулация е следното: ПИ с идентификатор 78080.501.1322 с площ 87 кв. м. и ПИ 
с идентификатор 78080.501.1324 с площ 197 кв. м. се придават към УПИ I-501.1327-
производствени и складови дейности, кв.64а по плана на с. Царацово и се образува нов 
УПИ I-501.1327- производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД с площ 17802 кв. 
м., 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 „КАСКАДА” ООД, собствеността върху 
следните недвижими имоти – общинска собственост, а именно:  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78080.501.1322 /седем, осем, нула, осем, 
нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, две, две/ с площ от 87 квадратни метра, с 
трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: “За 
друг вид производствен, складов обект“, по кадастралната карта и кадастрални 
регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на 
изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на поземления имот: 
78080.501.1323, 78080.501.1176, 78080.501.1175, 78080.501.1018, 78080.501.1321, 
78080.501.1170, включен в новообразувания УПИ I-501.1327- производствени и 
складови дейности, ФЕЦ и ООД, с. Царацово, община „Марица“ /съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 6, взето с Протокол № 20 от 21.06.2022 г. 
от ЕСУТ при община „Марица“/, на стойност 2 610 /две хиляди шестстотин и десет/ 
лева без ДДС. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78080.501.1324 /седем, осем, нула, осем, 
нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, две, четири/ с площ от 197 квадратни 
метра, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно 
ползване: “За друг вид производствен, складов обект“, по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 
г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на поземления имот: 
78080.501.1175, 78080.501.1176, 78080.501.1323, 78080.501.1170, включен в 
новообразувания УПИ I-501.1327- производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД, 
с. Царацово, община „Марица“ /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
Решение № 6, взето с Протокол № 20 от 21.06.2022 г. от ЕСУТ при община „Марица“/, 
на стойност 5 910 /пет хиляди деветстотин и десет/ лева без ДДС. 
2. Стойността на недвижимите имоти – общинска собственост, описани в пункт първи 
от настоящия договор, в размер на 8 520 /осем хиляди петстотин и двадесет/ лева без 
ДДС се дължи и остава за сметка на “КАСКАДА” ООД,  представлявано от Радостина 
Костадинова Николова, вносима по сметка на община „Марица“ в ОБЩИНСКА 
БАНКА АД – офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка 
BG34SOMB91308459938844, код за плащане 445600 в едномесечен срок от 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 предмет на настоящия договор.  

3. “КАСКАДА” ООД, представлявано от Радостина Костадинова Николова, 
следва да заплати всички данъци, такси и разноски по сделката в едномесечен срок от 
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 предмет на настоящия договор, както следва: 

3.1. сумата от 1704.00 /хиляда седемстотин и четири/ лева, представляваща 20% 
ДДС върху стойността на прехвърляните недвижими имоти от 8520 лева без ДДС, 
явяваща се облагаема доставка по ЗДДС, вносими по сметка на община „Марица“ в 
ОБЩИНСКА БАНКА АД офис Пловдив – SOMBBGSF, IBAN сметка 
BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане 44 56 00; 

3.2. сумата от 213.00 /двеста и тринадесет/ 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; 
4. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет с Решение № 6, взето с протокол № 20 
от 21.06.2022 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 за уреждане на имуществените взаимоотношения 
между Община „Марица“ и „КАСКАДА“ ООД.  
5. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху общинските недвижими 
имоти, описани в пункт първи, ще се сключи в срок до два месеца от 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 
предмет на настоящия договор. 

6. 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.  

7. В случай че определените суми по пункт втори и трети не бъдат внесени в 
срока по същата точка от настоящия договор и не се представи документ за извършенто 
плащане, договорът се счита за прекратен и „КАСКАДА” ООД, представлявано от 
Радостина Костадинова Николова, не може да черпи от него права и да иска сключване 
на окончателен договор. 

ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                                                ЗА „КАСКАДА” ООД 
   
………………………….                                                       ………………………. 
ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                         РАДОСТИНА НИКОЛОВА 
Кмет на община „Марица“                                                 Управител 
 
………………………….                                                        
АНДРИАНА ШОПОВА                                                                                  
Началник отдел ФСД                                                             

МОТИВИ: Във връзка с реализирането на инвестиционни 
намерения на „Каскада“ ООД по обединението на имоти, собственост на 
дружеството. Експертното становище е, че същите терени могат да 
представляват инвеститорски интерес, при осигуряване на комасирани 
терени с определени устройствени показатели, както и на необходимата 
инфраструктура за обслужване на същите. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 331 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на дарение на поземлен имот № 

78080.501.1320, находящ се в с. Царацово, собственост на В. В. Б. и 
съпругата му Х. Г. Б. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, при условията на чл.31, ал.1, т.1 и чл. 35 от 
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество на Община „Марица“, 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от В. В. Б. и съпругата 
му Х. Г. Б., легитимиращи се като собственици съгласно договор за 
покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията – 
Пловдив с акт № 88, том 117, вх. рег. № 42153 от 12.12.2018 год.  на 
следния поземлен имот: 

 поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1320 /предишен 
идентификатор: 78080.144.368, номер по предходен план: 144.368/, с площ 
от 786 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, 
начин на трайно ползване: „За второстепенна улица“ 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: ПИ № 78080.501.1318, ПИ № 78080.501.382, ПИ 
№ 78080.501.1334, ПИ № 78080.501.420, ПИ № 78080.501.482, ПИ № 
78080.501.1291, ПИ № 78080.501.1079, ПИ № 78080.501.1316, ПИ № 
78080.501.1048, ПИ № 78080.501.1201, ПИ № 78080.501.1317. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в 
точка І поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, 
следващ датата на вписване в Имотния регистър на Агенция по 
вписванията 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 второстепенна улица, който ще бъде използван за 
обществени нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти –
частна собственост по плана на с. Царацово, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 332 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 45, взето с протокол № 3 от 

21.02.2017 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на К. И. Н., върху общински урегулиран поземлен имот № 
66915.502.864 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре.  

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 45, взето с 
протокол № 3 от 21.02.2017 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 
учредяване право на строеж на К. И. Н., с постоянен адрес с. Скутаре.  
върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.864, с площ 720 
кв.м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване „до 10м” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  съответстващ на УПИ ХІІІ-864, кв.28, за който е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 0018-14 от 17.01.2006 година.  

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

 
 
 
 
 



МОТИВИ  Във връзка с това, че не са спазени условията по т. ІV и 
т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
внесен за одобряване инвестиционен проект за жилищна сграда, при което 
следва да се предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение 
на общинския съвет за учредяване възмездно право, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 333 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 212, взето с протокол № 7 от 

24.06.2016 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на Т. Д. Р. и А. В. Р., върху общински урегулиран поземлен имот 
№ 66915.502.879 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре.  

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 212, взето с 
протокол № 7 от 24.06.2016 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 
учредяване право на строеж на Т. Д. Р. и А. В. Р., с постоянен адрес с. С.  
върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.879 с площ 1000 
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. Скутаре, област Пловдив одобрени със 
заповед № РД-18-36/13.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, представляващ имот, частна общинска собственост, за който е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 0038-14 от 23.01.2006  
година.  
 2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ Във връзка с това, че не са спазени условията по т. ІV, т.V 
и т.VІ от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
внесен за одобряване инвестиционен проект за жилищна сграда, при което 
следва да се предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение 



на общинския съвет за учредяване възмездно право, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 334 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и  

физически лица в ПИ № 29235.14.8 с.Желязно. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
4590,00 (четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, по 15,00 лева/кв.м., 
без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. Общински съвет 
„Марица“  определя по-ниска от предложената от лицензирания оценител 
продажна цена, а именно 3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, по 10,00 
лева/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на 306/612 кв.м., 
представляващи 1/2 идеални части от ПИ № 29235.14.8, чрез прекратяване 
на съсобствеността. 
 Определената от Общински съвет „Марица“ цена за продажба 
3060,00(три хиляди и шестдесет) лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС, като 
цена за продажба на 306/612 кв.м., представляващи 1/2 идеални части от 
ПИ № 29235.14.8, чрез прекратяване на съсобственост е по-висока от 
данъчната оценка на 306/612 кв. м., представляващи ½ идеални части от 
ПИ № 29235.14.8, която е в размер на 767,40/седемстотин шестдесет и 
седем лева и 40ст./ лева. 
 
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и П. А. К., с адрес: с. Желязно, област 
Пловдив, като продаваемата съсобствена част представлява 306/612 кв.м., 
представляващи 1/2 идеални части от ПИ № 29235.14.8 с обща площ по 
кадастрална скица 612 кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана 
територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при 
граници на целия имот: ПИ № 29235.14.9; ПИ № 29235.14.13; ПИ № 
29235.14.6; ПИ № 29235.29.51 и ПИ № 29235.29.52,   по кадастралната 



карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица”, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 
014007-1 от квартал 14 за сумата от 3060,00 (три хиляди и шестдесет) лева, 
по 10,00 лева/кв.м., без ДДС, актуван с акт за частна общинска собственост 
№  0282-06/31.10.2006 година. 
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия по прекратяване на съсобствеността при условията на 
настоящото решение. 

МОТИВИ Във връзка с попадено в кметство с.Желязно заявление 
вх.№ 10-06-75/01.04.2022 г. от  П. А. К. за изкупуване на ½ от имота чрез 
прекратяване на съсобствеността и с оглед осигуряване на приходната част 
на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Също така 
определената от Общински съвет „Марица“ цена за продажба 3060/три 
хиляди и шестдесет/лева, по 10лв./кв.м., без ДДС на имот № 29235.14.8 е 
по-висока от данъчната оценка за 306/612кв. м. в размер на 767, 40 ст. 
/седемстотин шестдесет и седем лева и 40ст./ лева. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 335 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 66915.12.402, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  66915.12.67 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 
06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Изоставена орна земя” в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път” на общински поземлен имот, както следва:   
- Проектен ПИ № 66915.12.402, с проектна площ от 0.565 дка, с начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя” в местността „Герена“, при 
граници и съседи: ПИ № 66915.12.437; ПИ № 66915.12.172; ПИ № 
66915.12.68; ПИ № 66915.12.201; ПИ № 66915.502.1023, образуван от 
поземлен имот с идентификатор №  66915.12.67- частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.01.2022 година, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 4084 от 22.03.2022 
година.    
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 



от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 
  МОТИВИ Във връзка с това, че масива се оформя като район за 
жилищно строителство, а съществуващия полски път в западната част на 
горния общински имот представлява тясна ивица от около един метър, 
което е предпоставка за затрудненото преминаване и достъпа на 
собствениците до имотите им и е необходимо да бъде разширен. С цел 
отделянето на полски път, който да се използва за достъп на собствениците 
до имотите им, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 336 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 87669.17.39 – частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-
18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 10.10.2019 година.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.  

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 
РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 
Общински съвет “Марица”- област Пловдив:  
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №  
87669.17.39, с площ от 12.332 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Ливада” в местността 
„Осените“, при граници и съседи: ПИ № 87669.17.37; ПИ № 87669.5.5; ПИ 
№ 87669.502.504; ПИ № 87669.17.40; ПИ № 87669.502.541; ПИ № 
87669.17.30 и  ПИ № 87669.17.12 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 10.10.2019 г., актуван с акт за частна 
общинска собственост № 3466 от 03.09.2019 година, на 5 /пет/ нови 
поземлени имота с проектни номера, както следва:                                                               
- Проектен ПИ № 87669.17.43, с проектна площ от 4.215 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.45; ПИ № 87669.17.44; ПИ № 87669.17.40; ПИ № 



87669.17.42;  ПИ № 87669.5.5, 
- Проектен ПИ № 87669.17.44, с проектна площ от 2.938 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.45; ПИ № 87669.502.504; ПИ № 87669.502.541; ПИ № 
87669.17.40;  ПИ № 87669.17.43, 
- Проектен ПИ № 87669.17.45, с проектна площ от 0.306 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.37; ПИ № 87669.502.504; ПИ № 87669.17.44; ПИ № 
87669.17.43;  ПИ № 87669.5.5, 
- Проектен ПИ № 87669.17.41, с проектна площ от 3.664 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.42; ПИ № 87669.17.12; ПИ № 87669.17.30; ПИ № 
87669.502.541, 
и 
- Проектен ПИ № 87669.17.42, с проектна площ от 1.209 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.43; ПИ № 87669.5.5; ПИ № 87669.17.12; ПИ № 
87669.17.41;  ПИ № 87669.502.541; ПИ № 87669.17.40. 
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 
реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

МОТИВИ Във връзка с това, че на терен върху имота съществуват  
полски пътища, които осъществяват връзката на собствениците до имотите 
им, но не са отразени като такива в кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, 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 № 337 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.17.42, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.17.39 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГККК. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Ливада” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.17.42, с проектна площ от 1.209 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.43; ПИ № 87669.5.5; ПИ № 87669.17.12; ПИ № 
87669.17.41; ПИ № 87669.502.541; ПИ № 87669.17.40, образуван от 
поземлен имот с идентификатор № 87669.17.39 - частна общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.17.39 актуван с акт за частна общинска 
собственост  № № 3466 от 03.09.2019 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 



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

МОТИВИ Във връзка с това, че на терен върху имота съществуват  
полски пътища, които осъществяват връзката на собствениците до имотите 
им, но не са отразени като такива в кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле и с цел отделянето на съществуващите пътища, 
които да се използват съобразно предназначението си, 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 № 338 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.17.45, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.17.39 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГККК. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Ливада” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.17.45, с проектна площ от 0.306 дка, с начин на 
трайно ползване „Ливада” в местността „Осените“, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.17.37; ПИ № 87669.502.504; ПИ № 87669.17.44; ПИ № 
87669.17.43;  ПИ № 87669.5.5, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.17.39 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.17.39 актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 3466 от 03.09.2019 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 



кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ Във връзка с това, че на терен върху имота съществуват  
полски пътища, които осъществяват връзката на собствениците до имотите 
им, но не са отразени като такива в кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле и  с цел отделянето на съществуващите пътища, 
които да се използват съобразно предназначението си 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 № 339 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 62858.501.46, частна общинска 

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

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 19800,00 
(деветнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 62858.501.46, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 62858.501.46, с площ 1320 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници и съседи: ПИ № 
62858.501.48; ПИ № 62858.501.47; ПИ № 62858.501.45; ПИ № 
62858.501.1027; ПИ № 62858.501.50; ПИ № 62858.501.49 по кадастралната 
карта и кад. регистри на с.Рогош, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-34/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
номер по предходен план: УПИ VІІ-46, кв.8 по ЗРП, с административен 
адрес: с.Рогош, на собственика на законовопостроена жилищна сграда с 
идентификатор № 62858.501.46.1, с предназначение: Жилищна сграда 
еднофамилна, със застроена площ по скица - 73 кв.м. Г. С. Г., с постоянен 
адрес: с.Рогош, за сумата 19800,00 (деветнадесет хиляди и осемстотин) 
лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.46 е 5431,90 (пет 
хиляди четиристотин тридесет и един 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 осигуряване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 340 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 38950.501.1192, частна общинска 

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

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 14892,00 
(четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и два) лева, без ДДС, по 
12,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
38950.501.1192, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 38950.501.1192 с площ 1241 кв. м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)", при граници и съседи: ПИ № 38950.501.1193; ПИ № 38950.501.9011; 
ПИ № 38950.501.190 и ПИ № 38950.501.1191  по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер 
по предходен план: УПИ ХV-189-общ., кв.20 по ЗРП, с административен 
адрес: с.Костиево, на собственика на законовопостроена жилищна сграда с 
идентификатор № 38950.501.1192.3, с предназначение: Жилищна сграда 
еднофамилна, със застроена площ по скица - 84 кв.м. С. С. Д., с постоянен 
адрес: с.Костиево, за сумата 14892,00 (четиринадесет хиляди осемстотин 
деветдесет и два) лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.1192 е 4461,10 (четири 
хиляди четиристотин шестдесет и един лева и 10 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 осигуряване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 341 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1685, частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 
Игнатиево, 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” приема пазарната оценка на ПИ № 
17806.501.1685, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 11520,00 (единадесет хиляди петстотин и 
двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на 
чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 11500,00 (единадесет 
хиляди и петстотин) лева, без ДДС, по 20,00 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” определя начална тръжна цена за продажба 
на поземлен имот № 17806.501.1685 в размер на 11520,00 (единадесет 
хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС, по 20,00 лв/кв.м., без ДДС. 
3. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1685, с площ по скица 575 кв.м., трайно 
предназначение „Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване 
НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ Х-1685-жил.застрояване 
от кв.94 по действащия рег.план, при граници и  съседи: ПИ № 
17806.501.1436; ПИ № 17806.501.1438; ПИ № 17806.501.1683; ПИ № 
17806.501.1684 и ПИ № 17806.501.1688, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 2071/08.08.2013 година.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1685 е 2588,30 (две 
хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 30 ст.) лева. 



  4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез провеждане на публичен търг.   
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 и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 342 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 66915.502.778, частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, 
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 29 130,00 
(двадесет и девет хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 66915.502.778, 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 № 66915.502.778  в размер на 29 130,00 
(двадесет и девет хиляди сто и тридесет) 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 № 66915.502.778 с площ 971 кв. м., с 
трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.780; ПИ № 66915.502.779; ПИ № 66915.502.1110; ПИ № 
66915.502.991; ПИ № 66915.502.777 и ПИ № 66915.502.775 по 
кадастралната карта на с.Скутаре, област Пловдив, одобрена със Заповед 
№ РД-18-36/06.03.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
номер по предходен план: УПИ VІІІ-778, кв.8 по ЗРП, одобрен със Заповед 
№ ИК-392/1985 г., с административен адрес: с.Скутаре, ул. „Митко 
Палаузов“ № 8, актуван с акт за частна общинска собственост № 0627-
14/22.04.2008 година, надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.778 е 3490,60 (три 
хиляди четиристотин и деветдесет лева и 60 ст.) лева.лева )  
  4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от 



Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез провеждане на публичен търг.   
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на описания в т.2 поземлен имот. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство 
 

МОТИВИ Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на 
общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 343 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.57.95 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 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 4320,00 (четири 
хиляди триста и двадесет) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без ДДС, като 
цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.95, 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 № 38950.57.95  в размер на 4320,00 (четири хиляди 
триста и двадесет) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без ДДС. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 38950.57.95, с площ от 540 кв.м., с 
трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 
10м)"  по кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед 
№ РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та", 
местност "Манастира", при граници и съседи: ПИ № 38950.57.90; ПИ № 
38950.57.96; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.94; ПИ № 38950.57.89, 
номер по предходен план: УПИ ІХ-57.95, кв.70 по регулационен план на 
с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. 
на кмета на Община "Марица" – Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2857/23.06.2017 година. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.95 е 1915,70 лева. 
  4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез провеждане на публичен търг.   



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 и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на 
общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 344 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.57.100 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 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 3384,00 (три 
хиляди триста осемдесет и четири) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.100, 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 № 38950.57.100  в размер на 3384,00 (три 
хиляди триста осемдесет и четири) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на Поземлен имот № 38950.57.100 (три осем девет пет 
нула точка петдесет и седем точка сто) с площ  423 кв.м. (четиристотин 
двадесет и три), трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП 
"Ниско застрояване (до 10м)", ПИ № 38950.57.101; ПИ № 38950.57.107; 
ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.105 и ПИ № 38950.57.100  по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-
София, номер по предходен план: УПИ ІV-57.100-жил.стр., кв.71; ул. "29-
та", актуван с Акт за частна общинска собственост № 2861/26.06.2017 г. 
изм. с Акт № 01/08.12.2021 г. за поправка на Акт за частна общинска 
собственост № 2861/26.06.2017 г., надлежно вписани в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.100 е 1500,60 лева.и 
два лева )  



  4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, 
ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез провеждане на публичен търг.   

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 и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на 
общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 345 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.57.151 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 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 6832,00 (шест 
хиляди осемстотин тридесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.151, 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 № 38950.57.151  в размер на 6832,00 (шест 
хиляди осемстотин тридесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на Поземлен имот № 38950.57.151,   с площ от 854 
кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско 
застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, 
одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - 
София, ул. "29-та", местност "Манастира", при граници и съседи ПИ № 
38950.57.157; ПИ № 38950.57.152; ПИ № 38950.57.142; ПИ № 
38950.57.141; ПИ № 38950.57.140; ПИ № 38950.57.150, номер по 
предходен план: УПИ ХVІІ-57.151, кв.72 по регулационен план на 
с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. 
на кмета на Община "Марица" – Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2906/14.07.2017 година. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.151 е 3029,60 лева. 
  4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество чрез провеждане на публичен търг.   
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 и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета на 
общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 346 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 62858.501.2088 по КК на с. Рогош в полза на 
лица с установени жилищни нужди. 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 62858.501.2088 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Рогош, 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 Д. Б. Д.,  с постоянен адрес: с.Рогош, да бъде учредено следното 
ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен 
имот с идентификатор имот  № 62858.501.2088, с площ  1065 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 
10 м)" по кадастрална карта на с.Рогош, област Пловдив, одобрена със 
Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София, номер по предходен план: УПИ ХІV-88, кв.18 по ЗРП, одобрен със 
Зап. № ИК-445/1978 г., ул. "Петко Р.Славейков" № 33, представлява имот – 
частна общинска собственост, актуван с  Акт № 3755/23.10.2020 г.,  с 
отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: 
ПИ № 62858.501.90; ПИ № 62858.501.1103; ПИ № 62858.501.3087; ПИ № 
62858.501.3088; ПИ № 62858.501.88; ПИ № 62858.501.89 за построяване на 
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Рогош, 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 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 
Пловдив са спазени и кандидатът отговаря на нормативно определените 
условия, включително има установени жилищни нужди, обосноваващи 
необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 
на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 347 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 
ОТНОСНО: Даване съгласие за включване в строителните граници 

на ПИ№03839.46.380 в местност „Младенеца“ по кадастралната карта на 
с.Бенковски. 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от ЗУТ 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за включване в строителните граници на с.Бенковски, 
имот №03839.46.380 със сменено предназначение по кадастралната карта 
с.Бенковски. 
2.Одобрява задание, опорен план и разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за 
включване в строителни граници на ПИ№03839.46.380 и обединяване с 
УПИ ХV-501.1116 в кв.61 по плана на с.Бенковски.Строителната граница 
на с.Бенковски се коригира и се поставя по границите на новообразувания 
УПИ ХV-501.1332.                      
Възлага на Кмета на община Марица, да извърши последващи действия 
съгласно ЗУТ. 

МОТИВИ С цел разширяване дейността си и изграждане на 
фотоволтаична централа е  необходимо изменение  на строителните 
граници на населеното място с ПИ№03839.46.380  и обединяването му 
УПИ ХV-501.1116.Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 348 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план в обхвата на ПИ с идентификатори №61412.18.188, и №61412.18.190  
в землището на с. Радиново“, община „Марица“,  за осигуряване на 
транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.17.162 по КК на с. 
Радиново, във връзка със смяна предназначението му за пречиствателна 
станция в землището на с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив.“ 

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

 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 
Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори №61412.18.188, и 
№61412.18.190  в землището на с. Радиново“, община „Марица“,  за 
осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.17.162 
по КК на с. Радиново, във връзка със смяна предназначението му за 
пречиствателна станция в землището на с.Радиново, Община Марица, 
Област Пловдив“, съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. 
2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 
ПУП – Парцеларен план. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 
4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 
за разглеждане от Общински съвет 
5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
 
 

МОТИВИ Във връзка с проектиране и изграждане на   транспортен 
достъп до имот с идентификатор 61412.17.162 , по КК на с.Радиново, 



Община Марица, Област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 349 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план на проектно 

трасе в обхвата на селскостопански път ПИ62858.19.198 за транспортен 
достъп към ПУП-ПРЗ за ПИ 62858.19.46, м.“Кераните“ по КК на с.Рогош 

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 на проектно трасе в 
обхвата на селскостопански път ПИ62858.19.198, за транспортен достъп 
към ПУП-ПРЗ за ПИ 62858.19.46, м.“Кераните“ по КК на с.Рогош- във 
връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя. 
 

МОТИВИ Във връзка с проектиране и изграждане на  трасе в 
обхвата на селскостопански  път ПИ62858.19.198 за транспортен достъп 
към ПУП-ПРЗ за ПИ 62858.19.46, м.“Кераните“ по КК на с.Рогош, във 
връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 350 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „АДИ МАКС СТРОЙ“ ЕООД  за издаване 

на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
11845.9.45 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Производствена  и складова 
дейност и  ООД“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 11845.9.45 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта 
на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за   
 
 

„Производствена  и складова дейност и  ООД“ 
 

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

                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.9.45 в м. ”Полук тарла” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 421-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40%  и височина  на застрояване до 12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 



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



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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 351 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от И. М. Р. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 21169.11.30  по 
кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
„Жилищно строителство и ООД“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 21169.11.30 по кадастралната карта на с.Динк, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот   
 

„ Жилищно строителство и ООД“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                      
Поземлeн имот с идентификатор № 21169.11.30 по кадастралната карта на 
с.Динк, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен 
план на Община „Марица” в структурна единица 643 - Жм с нетни 
устройствени показатели    Пз < 45%, Кинт – 0.9 ,  Поз > 45%  и височина  
на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 



ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  И. Р.  да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти - общинска собственост, за които е 
необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на собственика  да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ Във връзка с осъществяване на възникнали жилищни 
нужди, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 352 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от А. Д. В. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 38950.60.7  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 
„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 № 38950.60.7 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   
 
                   „ Жилищно строителство“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                      
Поземлeн имот с идентификатор № 38950.60.7 по кадастралната карта на 
с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица Жм с нетни 
устройствени показатели    Пз < 45%, Кинт – 0.9 ,  Поз > 45%  и височина  
на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 



ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  А. В.  да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти - общинска собственост, за които е 
необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на собственика  да прове процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 353 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от В. А. М. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 62858.19.69 в м. ”Кераните” 
по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за „Производствена и складова дейност, ООД“. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 62858.19.69 в м. ”Кераните” по кадастралната карта на 
с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за 
 

„Производствена и складова дейност, ООД“ 
 

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

                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 62858.19.69 в м. ”Кераните” по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 528-Смф с нетни устройствени показатели     Пз <  50%, Кинт – 
1.0,  Поз > 40%  и височина  на застрояване до 12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  



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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 354 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлени 
имоти с идентификатори № 47113.10.116, № 47113.10.81, № 47113.10.70, 
съвместно с преработка на кв.24, 38 и 40 в м.”Делника” по кадастралната 
карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за жилищно строителство и 
включване в ЗРП на с.Манолско Конаре. 

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

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на 
поземлени имоти с идентификатори № 47113.10.116-пасище общинска 
публична собственост, № 47113.10.70-за друг вид застрояване, общинска 
частна собственост и № 47113.10.81-дере, съвместно с частична 
преработка на кв.24, 38 и 40 в м.”Делника” по кадастралната карта на 
с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти   
 
 за жилищно строителство и включване в ЗРП на с.Манолско Конаре 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имоти с идентификатори № 47113.10.116-пасище общинска 
публична собственост, № 47113.10.70-за друг вид застрояване, общинска 
частна собственост и № 47113.10.81-дере попадат по Общ устройствен 
план на Община „Марица” в структурна единица 611-Жм (жилищна 
структурна единица) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  
Поз>45% и височина  на застрояване до 10 м. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 



изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–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. 
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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 355 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от община“Марица“ за 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 поземлени имоти с идентификатори 
66915.23.46-изоставена орна земя и 66915.23.47-пасище и част от 
поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37 и 66915.23.66 за 
селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на 
с.Скутаре, местност “Голям гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане 
на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“ и включване 
в ЗРП. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени 
имоти с идентификатори  66915.23.46-изоставена орна земя и 66915.23.47-
пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37 и 
66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната 
карта на с.Скутаре, местност “Голям гьол“, Община „Марица“, област 
Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане 
на урегулирани поземлени имоти за  

жилищно строителство и включване в ЗРП 
 

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

 
Поземлени имоти с идентификатори 66915.23.46-изоставена орна земя и 



66915.23.47-пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 
66915.23.37 и 66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път по 
кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям гьол“, Община 
„Марица“, област Пловдив, попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 514-Жм (жилищна устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност 
„Голям гьол“, Община „Марица“. 
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. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Общината да проведе процедурата по промяна на предназначението на 
имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  



Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 

МОТИВИ Във връзка с възинканил жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 356 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема /архитектурна схема и 

електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 
35300.502.949, по КК на с. Калековец, пред УПИ III-630, кв.40, по плана на 
с. Калековец, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.5,ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на 
община „Марица" и чл.56 от ЗУТ. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема /архитектурна 
схема и електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в 
ПИ 35300.502.949, по КК на с. Калековец, пред УПИ III-630, кв.40, по 
плана на с.Калековец, Община „Марица“. 
         Общата площ, която заема обекта е 0,96 кв.м.  
 

МОТИВИ Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 357 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема /архитектурна схема и 

електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в ПИ 
69874.501.1060, по КК на с. Строево, пред УПИ VII-148, кв.17, по плана на 
с. Строево, Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.5,ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на 
община „Марица" и чл.56 от ЗУТ. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема /архитектурна 
схема и електро становище/ за временно разполагане на „Кафе автомат“ в 
ПИ 69874.501.1060, по КК на с. Строево, пред УПИ VII-148, кв.17, по 
плана на с. Строево, Община „Марица“. 
         Общата площ, която заема обекта е 0,96 кв.м.  
 
 

МОТИВИ Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 358 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 
ОТНОСНО: Допускане за изработване проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ І-зеленина в кв.23 и промяна на уличната регулация на част от 
ул.“Хр.Ботев“ от о.т.81-о.т.20 и о.т.21 в който е включен ПИ № 
66915.502.233 по регулационния план на с.Скутаре,община Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с 
чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ.  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
             1.Дава съгласие за изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ І-зеленина в 
кв.23 и промяна на уличната регулация на част от ул.“Хр.Ботев“ от о.т.81, 
о.т.20 и о.т.21 в който е включен ПИ № 66915.502.233 по регулационния 
план на с.Скутаре,община Марица.  
              2.Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ.  

МОТИВИ Имотът се ползва от съсобствениците като в него има 
изградени жилищна сграда и стопански постройки. Мероприятията по 
озеленяване на имота не са осъществени. Имотът не е актуван като 
общинска собственост. Не е извършено отчуждаване и няма започната 
процедура до момента. Сроковете за провеждане на отчуждаване съгласно 
правната норма на чл.208 от ЗУТ за имоти предвидени за зелени площи са 
приключили. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 359 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „БОДИ – БЮТИ“ ЕООД с вх.№ 53-01-

380/01.07.2022г.  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП 
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.112.351  в м. ”Юртови” 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 № 78080.112.351  в м. ”Юртови” 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 и складова дейност и обществено обслужваща дейност“. 

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатори  № 78080.112.351  в м. ”Юртови” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица   179 -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  „БОДИ – БЮТИ“ ЕООД  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 „БОДИ – БЮТИ“ ЕООД   да проведе процедурата по промяна 
на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с 
изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 



План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 360 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план/ПП/ 

част от комплексен проект на трасе Кабел НН от съществуващо ТНН на 
ТП „БГ шосе“ в УПИ 66.21 – асфалтова база до ново електромерно табло 
ТЕПО Б+ монтирано пред ПИ 69874.66.16 по кадастралната карта на с. 
Строево. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА 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 Кабел НН от същестуващо ТНН на ТП „БГ шосе“ в 
УПИ 66.21-асфалтова база до ново елктромерно табло ТЕПО Б+, 
монтирано пред ПИ 69874.66.16 по кадастралната карта на с. Строево по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-
ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

МОТИВИ Във връзка с електрозахранване на електромерно табло 
ТЕПО „Електроразпределиние Юг“ ЕАД се предвижда изграждането на 
нова кабелна линия НН от ТНН на ТП „БГ шосе“ в УПИ 66.21- асфалтова 
база до ново елктромерно табло ТЕПО Б+, монтирано пред ПИ 69874.66.16 
по кадастралната карта на с. Строево Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 361 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните детски 

градини и училища на територията на община Марица за учебната 
2022/2023г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 
3, ал.1 от Постановление № 128 от 29 юни 2017г /обн. в ДВ бр. 53 от 
04.07.2017г./ за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2022/2023г. училищата 
от община Марица, както следва: 

 
                 • ОУ „Георги Бенковски“, с. Бенковски, ул. „12-та“ №12 
                 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Войводиново, ул. „Христо 
Ботев“ №51 
                 • ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, ул. „Иван Вазов“ 
№2 
                 • ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево, ул. „Комсомолска“ №17 
                 • ОУ „Васил Левски“, с. Рогош, ул. „Стефан Стамболов“ №2 
                 • СУ „Васил Левски“, с. Маноле, ул. „Осма“ №5 
                 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калековец, ул. „Демокрация“ 
№9 
 

2. Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващите 
действия,   съгласно чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.3 от Постановление № 128 от 29 юни 
2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 

 
 

МОТИВИ На територията на община Марица функционират 13 
училища.  От тях 7 са средищни, в които се обучават ученици от населени 



места в които са закрити училищата или от съседна община. Списъкът на 
средищните детски градини и училища  се актуализира ежегодно по 
мотивирано предложение на кмета на общината след решение на 
общинския съвет. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 362 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 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:   
 
 З. М. Х., с. Войводиново, 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  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 № 363 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 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  
на:   
  
 С. Т. П., с. Бенковски, 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  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 № 364 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на председател на 

Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5 и ал. 2 във връзка с чл.26, ал.1  от 
ЗМСМА,  чл.4, ал.5  от ПМС № 67/2010г. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Определя на председателя на Общински съвет „Марица“, на кмета 
на общината и кметовете на кметства в Община „Марица”, 
допълнително възнаграждение, както следва: 

 
 

    

Допълнително 
възнаграждени
е 
/лева/ 

1 Председател на Общински съвет 3 914 
2 Кмет на Община 4 349 
3 Кмет на кметство с.Калековец 1 755 
4 Кмет на кметство с. Рогош 1 755 
5 Кмет на кметство с. Труд 1 755 
6 Кмет на кметство с. Войводиново 1 644 
7 Кмет на кметство с. Гр. Игнатиево 1 644 
8 Кмет на кметство с. Костиево 1 644 
9 Кмет на кметство с. Скутаре 1 755 
10 Кмет на кметство с. Строево 1 644 
11 Кмет на кметство с. Царацово 1 755 
12 Кмет на кметство с. Бенковски 1 578 
13 Кмет на кметство с. Войсил 1 578 
14 Кмет на кметство с. Динк 1 578 
15 Кмет на кметство с. Крислово 1 578 
16 Кмет на кметство с. Радиново 1 578 
17 Кмет на кметство с. Манолско 1 578 



Конаре 
18 Кмет на кметство с. Трилистник 1 578 
19 Кмет на кметство с. Ясно поле 1 578 
20 Кмет на кметство с. Желязно 1 578 

 
 

2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите 
за работни заплати за м. юли 2022 г. 

 
 

МОТИВИ На основание чл.26, ал.1 и чл.21 ал.1, т.5 от ЗМСМА 
общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя 
на съвета, както и на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 365 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2022 г.  

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2022 г., както следва: 
            
 / лева / 

№ 
по 
ре
д 

§§ 
№ 
д-ст 

Източник на финансиране, 
обекти, наименование на 
разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но 
с-
но 

държ
. 

дофи
н. местни  

ЕБК 
ЕБ
К д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   П Р И Х О Д И 0   0  

 
72-
01  

Предоставена възмездна 
финансова помощ -20000   -20000  

 
72-
02  

Възстановена възмездна 
финансова помощ +20000   +20000  

   Р А З Х О Д И 0   0  

1 
52-
06 

239 
Система за контрол на достъп в 
РПУ с. Труд 

+ 1230 
+ 
1230 

  
 

 
2 

10-
15 

239 
Материали 

- 1230 
- 
1230 

  
 

3 52-
06 

619 
Изработка, доставка и монтаж 
на уреди за детска площадка 

+480  
 +480 

 
4 10-

15 
619 

Материали 
-480  

 - 480 
 

5 51-
00 

606 
Ремонт на улична мрежа в 
населени места на територията 

-6810  
  

  



на Община „Марица“, в т.ч. за 
ул.“15-та“ с.Войсил – 45 400 
лв.; за ул.“17-та“ с.Войсил – 
49 600 лв.; за ул.“31-ва“ и пътно 
кръстовище с ул.“29-та“ и 
ул.“34-та“ с.Костиево – 208 580 
лв.- ПМС 348/18.12.2019г., в 
т.ч. стр.надзор 

 
-6810 

6 52-
05 

622 
Закупуване на косачки 

+6810  
 +6810 

 
 

МОТИВИ Необходимост от поставяне на система за контрол на 
достъп в РПУ с. Труд. Промените са  компенсирани по  разходната част на 
бюджета, без да се изменя общата му рамка, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 366 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на 
акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ“ АД на 18.08.2022 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  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Определя Л. И. П., която да представлява Община „Марица“ в 
извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 г.  от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив на 18.08.2022 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 „ПРОТИВ“ решението по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
3. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ПРОТИВ“ решението по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 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 Общото събрание, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив 
5.  Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ПРОТИВ“ решението по т. 4 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 г. от 



„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив 
6. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ПРОТИВ“ решението по т. 5 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив. 
7. Упълномощава определения представител на Община „Марица“ да 
гласува „ПРОТИВ“ решението по т. 6 от дневния ред на Общото събрание, 
свикано с покана с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 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 извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ 
Пловдив“-АД град Пловдив бъде отложено за 07.09.2022 година от 11:00 
часа на същото място и при същия дневен ред. 

МОТИВИ Във връзка с получена Покана в деловодството на 
община „Марица“  с придружително писмо с вх. № 29-02-4/11.07.2022 г. от 
„УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, относно свикване на извънредно 
общо събрание на акционерите на дружеството на 18.08.2022 г. от 11,00 
часа и с оглед участието на Общината като акционер в горепосоченото 
дружество, е необходимо да бъде проведена сесия на Общински съвет 
„Марица“ до 17.08.2022 г., за изрично упълномощаване на представител, 
който да участва и гласува, по представения в поканата дневен ред.  
Съгласно чл.11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата 
на община „Марица” – гр. Пловдив  върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, в търговските дружества, в които общината е 
акционер или съдружник, правата й се упражняват съответно от 
упълномощено с решение на Общинския съвет лице. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 367 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: ПУП - Парцеларен план за пътна връзка  за  ПИ 

№11845.24.159, по КК на с.Войводиново, местност „Червенака“, община 
Марица, област Пловдив, в обхвата на ПИ 24.154 и 25.30 – публична 
общинска собственост“ 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 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 пътна връзка  за  
ПИ №11845.24.159, по КК на с.Войводиново, местност „Червенака“, 
община Марица, област Пловдив, в обхвата на ПИ 24.154 и 25.30 – 
публична общинска собственост“ 

МОТИВИ Във връзка с проектиране и изграждане на „Транспортен 
достъп и промяна предназначението на част от полски пътища – ПИ с ИД 
№№11845.24.154, и 11845.25.30 , към обект: „ПУП-ПРЗ ЗА ПРОМЯНА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ №11845.24.159, по КК на с.Войводиново, 
местност „Червенака“, община Марица, област Пловдив.“ , Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 368 

Взето с протокол № 8 от 14.07.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от В. А. Н. и Г. Т. Т. с вх.№ 94-01-

728/30.06.2022г.  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП 
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.111.2  в м. ”Юртови” 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 № 78080.111.2  в м. ”Юртови” 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 и складова дейност и обществено обслужваща дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатори  № 78080.111.2  в м. ”Юртови” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица   179 -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. 
Възложителите  В. Н. и Г.  Т.  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. Н. и Г.  Т.  да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 



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

МОТИВИ Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 


