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

Р Е Ш Е Н И Е № 261 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 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.Костиево се добавя: 
ПИ 57.151  НТП Ниско застрояване (до 10 м)     -   854 кв.м. 
ПИ 57.100 НТП Ниско застрояване (до 10м)     - 423 кв.м.      
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.778   НТП Ниско застрояване (до 10м)   – 971 кв.м. 
 
2.  В раздел „VІ. Отреждане  имоти за социални жилища по чл.49а от 
ЗОС“ 
 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1970  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   619 кв.м. 
ПИ 502.1971  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   736 кв.м. 
ПИ 502.1972  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   736 кв.м. 
ПИ 502.1973  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   784 кв.м. 
ПИ 502.1974  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   824 кв.м. 
ПИ 502.1975  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   617 кв.м. 
ПИ 502.1976  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   625 кв.м. 



ПИ 502.1978  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   623 кв.м. 
ПИ 502.1979  НТП Ниско застрояване (до 10м) -   759 кв.м. 
 
3. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост 
за отдаване под наем 
 
За с. Манолско Конаре  се добавя: 
Помещение в сграда с идентификатор № 47113.502.30.1 - 1бр. СО с 
идент. № 47113.502.30.1.4 – 15 кв.м. 
Забележка:Имотът се добавя под условие, а именно: Договорът за наем за помещението 
изтича на 01.08.2022 г. 

 
4. В раздел VIII. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 
имоти, общинска собственост 
Частна общинска собственост: 
 
за с. Войсил се добавя: 
 
НОВ НОМЕР ПО 
КАД. КАРТА 

СТАР 
НОМЕР ПО 
КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН
ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  
ПРИ 
НЕПОЛИВНИ 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 

С. ВОЙСИЛ         
 

12019.19.84  11999 Нива БЕГОВИЦА ІV 

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

СТАР 
НОМЕР ПО 
КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН
ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  
ПРИ 
НЕПОЛИВНИ 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 

С. КОСТИЕВО         
 

38950.18.477  36120 Нива РУСАВОВ 
ГЬОЛ 

Х 

38950.18.472  37128 Нива РУСАВОВ 
ГЬОЛ 

Х 

 
за с. Труд се добавя: 



 
НОВ НОМЕР ПО 
КАД. КАРТА 

СТАР 
НОМЕР ПО 
КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ 

АДРЕС/МЕСТН
ОСТ 

КАТЕГОРИЯ  
ПРИ 
НЕПОЛИВНИ 
УСЛОВИЯ 

1 2 3 4 5 6 

Кметство село         
 

С. ТРУД         
 

73242.165.180 0.180 24620 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

- 

 

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  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 262 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 73122.501.17, частна общинска 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6944,00 (шест 
хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м. 
без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 73122.501.17, въз 
основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 73122.501.17 с площ 868 кв. м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)", при 
граници и съседи: ПИ № 73122.501.410; ПИ № 73122.501.19; ПИ № 
73122.501.18; ПИ № 73242.501.446 и ПИ № 73122.501.16  по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с.Трилистник, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-14/19.02.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София,  
номер по предходен план: УПИ ХV-17, кв.30 по ЗРП, одобрен със Заповед 
№ РД-09-152/18.06.1993 г., на собственика на законовопостроена жилищна 
сграда с идентификатор № 73122.501.17.1, с предназначение: Жилищна 
сграда еднофамилна, със застроена площ по скица - 80 кв.м., брой етажи 1, 
Л. И. Н., наследник на И. З. Н., с адрес: с.Трилистник, за сумата 6944,00 
(шест хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, без ДДС, по 8,00 
лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 73122.501.17 е 4105,60 (четири 
хиляди  сто и пет лева и 60 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 
на общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 263 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 35300.2.212 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Калековец, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от на 1000,00 
(хиляда) лева, по 1000 лв/дка, като цена за продажба на поземлен имот № 
35300.2.212, 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 № 35300.2.212 в размер на на 1000,00 (хиляда) 
лева, по 1000 лв/дка. 
 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 35300.2.212  с площ 1000 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Нива“ в 
местността „Баткъните“ по кадастрална карта на с. Калековец, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: 
002212, при граници и съседи: ПИ № 35300.2.225; ПИ № 35300.2.226; ПИ 
№ 35300.2.120; ПИ № 35300.2.211 и ПИ № 35300.2.102, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 129/01.09.2004 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
Данъчната оценка на имота е в размер на 148,40 (сто четиридесет и осем 
лева и 40 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 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 264 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 78080.501.1006, частна общинска 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1006 по 
кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив в размер на 10 370,00 
(десет хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС, по 17,00 лв/кв.м. без 
ДДС), въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която 
към месец юни 2022 г. е в размер на  10 370,00 (десет хиляди триста и 
седемдесет) лева, без ДДС, по 17,00 лв/кв.м. без ДДС).  

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 78080.501.1006 с площ 610 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници и съседи: ПИ № 
78080.501.1160; ПИ № 78080.501.1005; ПИ № 78080.501.1001 и ПИ № 
78080.501.1007   по кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ІХ-общ., кв.63 
по ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-325/1987 г., с административен адрес: 
с.Царацово, ул. „Еделвайс“, актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 2143/13.12.2013 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр.Пловдив на собственика на едноетажната еднофамилна жилищна сграда 
Д. Г. С., за сумата 10 370,00 (десет хиляди триста и седемдесет) лева, без 
ДДС, по 17,00 лв/кв.м. без ДДС).  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.501.1006 е 2510,20 
(две хиляди петстотин и десет лева и 20 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и 
ДДС върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 265 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.10.115 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от на 29630,00 
(двадесет и девет хиляди шестстотин и тридесет) лева, по 1000 лв/дка, като 
цена за продажба на поземлен имот № 47113.10.115, 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 № 47113.10.115 в размер на 29630,00 (двадесет 
и девет хиляди шестстотин и тридесет) лева, по 1000 лв/дка. 
 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47113.10.115  с площ 29630 кв. м., 
с трайно предназначение на територията "Земеделска” и НТП „Друг вид 
ливада“, в местността „Делника“ по кадастрална карта на с. Манолско 
Конаре, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: 
част от им.10.43, при граници и съседи: ПИ № 47113.10.42; ПИ № 
47113.10.37; ПИ № 47113.10.116 и ПИ № 47113.10.115, актуван с Акт за 
частна общинска собственост  № 2790/16.12.2016 година, надлежно вписан 
в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
Данъчната оценка на имота е в размер на 2053,40 (две хиляди петдесет и 
три лева и 40 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 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 266 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.502.721 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6 510.00 (шест 
хиляди петстотин и десет лв.  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС., 
като цена за продажба на поземлен имот ПИ № 47113.502.721 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 ПИ № 47113.502.721 в размер на на 6 510.00 (шест 
хиляди петстотин и десет лв.  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС 3. 
Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47113.502.721 с площ по 
кадастрална карта 651 кв. м., а по документ за собственост 658 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. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-62/19.10.2007  г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.725, ПИ № 
47113.502.724, ПИ № 47113.502.722, ПИ № 47113.502.530, ПИ № 
47113.502.734, съответстващ на парцел I-ООД , кв.39, съгласно Заповед №  
№ РД-3440/05.05.2015 г  на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ. За имота 
е съставен Акт за частна общинска собственост № 0364-11 от 21.12.2006 
год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив. 
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.721 е 1 357.70 (хиляда 
триста петдесет и седем лв. и 70 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг .  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 



от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг 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 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 267 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.502.728– частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 6 190.00 (шест 
хиляди  сто и деветдесет  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС.., като 
цена за продажба на поземлен имот ПИ № 47113.502.728 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 ПИ № 47113.502.728 в размер на на 6 190.00 (шест 
хиляди  сто и деветдесет  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС.  
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47113.502.728 с площ по 
кадастрална карта 619 кв. м., а по документ за собтвеност 603 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. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-62/19.10.2007  г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.725, ПИ № 
47113.502.724, ПИ № 47113.502.722, ПИ № 47113.502.530, ПИ № 
47113.502.734, съответстващ на парцел I-ООД , кв.39, съгласно Заповед №  
№ РД-3440/05.05.2015 г  на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ. За имота 
е съставен Акт за частна общинска собственост № 0364-11 от 21.12.2006 
год., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив. 
 Данъчната оценка на поземлен имот № 47113.502.728 е 1 291.00 (хиляда 
двеста деветдесет и един) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг .  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 



от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 268 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.502.729– частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена на 6 420.00 
(шест хиляди четиристотин и двавесет  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., 
без ДДС.  като цена за продажба на поземлен имот ПИ № 47113.502.729 
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 ПИ № 47113.502.729 в размер на на на 6 420.00 (шест 
хиляди четиристотин и двавесет  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без 
ДДС.  
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 47113.502.729 с площ по 
кадастрална карта 642  кв. м., а по документ за собственост 621 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. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-62/19.10.2007  г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.543, ПИ № 
47113.502.728, ПИ № 47113.502.731, ПИ № 47113.502.730, съответстващ на 
парцел IX , кв.39, съгласно Заповед №  № РД-3440/05.05.2015 г  на 
НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ. Имотът е актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 0372-21 от 21.12.2006 год.,. надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр.Пловдив.  
Данъчна оценка на имота е в размер на 1 339.00 (хиляда триста тридесет и 
девет) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг .  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 269 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.502.730– частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6 210.00 (шест 
хиляди двеста и десет ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС като цена 
за продажба на поземлен имот ПИ № 47113.502.730 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 ПИ № 47113.502.730 в размер на 6 210.00 (шест хиляди 
двеста и десет ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС.   
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен № 47113.502.730 с площ 621 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. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрена 
със Заповед № РД-18-62/19.10.2007  г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 47113.502.729, ПИ № 
47113.502.543, ПИ № 47113.502.731, ПИ № 47113.502.530, съответстващ на 
парцел X, кв.39, съгласно Заповед №  № РД-3440/05.05.2015 г  на 
НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ. Имотът е актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 2489/20.07.2015 год.,. надлежно вписан в Служба 
по вписванията – гр.Пловдив.  
Данъчна оценка на имота е в размер на 1 426.30 (хиляда четиристотин 
двадесет и и шест лв. и 30 ст.) лева. 
4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг .  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имота по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 



провеждането на публичен търг 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 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 270 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47113.502.734– частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена на 5 850.00 (пет 
хиляди осемстотин и петдесет  ) лева без ДДС, по 10.00 лв/кв.м., без ДДС  
като цена за продажба на поземлен имот ПИ № 47113.502.734 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 ПИ № 47113.502.734 в размер на на на 5 
850.00 (пет хиляди осемстотин и петдесет  ) лева без ДДС, по 10.00 
лв/кв.м., без ДДС.  

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот 47113.502.734 с площ по кадастрална 
карта 585 кв. м., а по документ за собственост 612 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. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-62/19.10.2007  г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, при 
граници и съседи: ПИ № 47113.502.726, ПИ № 47113.502.725, ПИ № 
47113.502.721, ПИ № 47113.502.530, ПИ № 47113.502.733 , съответстващ 
на парцел XIV-ООД , кв.39, съгласно Заповед №  № РД-3440/05.05.2015 г  
на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ. Имотът е актуван с  Акт за частна 
общинска собственост № 0377-11 от 21.12.2006 год., с площ 612 кв.м. 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив.  

Данъчна оценка на имота е в размер на 1 220.10 (хиляда двеста и 
двадесет лв. и 10 ст.) лева. 

4. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг .  

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на имота по т.3. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 271 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.57.106 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 4200,00 
(четири хиляди и двеста) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без ДДС, като 
цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.106, 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 № 38950.57.106  в размер на 4200,00 (четири 
хиляди и двеста) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без ДДС. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.106 с площ от 525 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 № 38950.57.101; ПИ № 
38950.57.107; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.105 и ПИ № 
38950.57.100, номер по предходен план: УПИ Х-57.106 от кв.71 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 № 2877/05.07.2017 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.106 е 1862,40 (хиляда 
осемстотин шестдесет и два лева и 40 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 законодателст 
 

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

 

  

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 272 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 
имот  № 38950.57.108 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 4152,00 
(четири хиляди сто петдесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.108, 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 № 38950.57.108  в размер на 4152,00 (четири 
хиляди сто петдесет 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 ПИ № 38950.57.108, с площ от 519 кв.м., с трайно 
предназначение на територията на територията „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 № 
38950.57.109; ПИ № 38950.57.110; ПИ № 38950.57.111; ПИ № 
38950.57.157; ПИ № 38950.57.157 и ПИ № 38950.57.102, номер по 
предходен план: УПИ ХІІ-57.108 от кв.71  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 № 2879/06.07.2017 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.108 е 1841,20 (хиляда 
осемстотин четиридесет и един лева и 20 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 на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 273 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 38950.501.112, 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 14264,00 
(четиринадесет хиляди двеста шестдесет и четири) лева, без ДДС, по 8,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
38950.501.112, 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 № 38950.501.112 с площ 1783 кв. м., с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 
10м)", при граници и съседи: ПИ № 38950.501.9003; ПИ № 38950.501.557; 
ПИ № 38950.501.113; ПИ № 38950.501.555; ПИ № 38950.501.552; ПИ № 
38950.501.551; ПИ № 38950.501.550; ПИ № 38950.501.560  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, изм. 
със Заповед № 18-13039-19.11.2021 г. на Началника на СГКК - Пловдив,  
номер по предходен план: 501.556, парцел ІХ-556, кв.59, ул. "3-та", № 23  
на собственика на законовопостроена жилищна сграда с идентификатор № 
38950.501.112.1, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, със 
застроена площ по скица - 86 кв.м., С. К. Б. за сумата 14264,00 
(четиринадесет хиляди двеста шестдесет и четири) лева, без ДДС, по 8,00 
лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.112 е 8011,90 (осем 
хиляди и единадесет 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: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”-област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 274 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), 
чрез публичен търг. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл.74, ал.1 и чл.140, т.5 от НПУРОИ на Община 
„Марица” 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител за лек автомобил марка  VAZ 
21214, с регистрационен номер РВ 2772 ВС в размер на 2100,00 (две 
хиляди и сто) лева без ДДС. 
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на лек автомобил марка VAZ 21214, с регистрационен 
номер РВ 2772 ВС и определя начална тръжна цена, в размер на 2130,00 
(две хиляди сто и тридесет) лева без ДДС за продажба на същия чрез 
провеждане на публичен търг. 
3. 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: Описаното моторно превозно средство е амортизирано и 
извършването на всякакви ремонти дейности по него е икономически 
неизгодно за общината. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 275 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 218, взето с протокол № 10 

от 29.08.2017 г., изменено с решение № 231, взето с протокол № 8 от 
21.07.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 77 и чл. 78 от НПУРОИ предлагам Общински 
съвет „Марица” да вземе следното 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 218, взето с 
протокол № 10 от 29.08.2017 г., изменено с решение № 231, взето с 
протокол № 8 от 21.07.2020 г., както следва: 
1. Точка 1 |(първа) придобива следното съдържание: 
„1. Общински съвет „Марица“ приема пазарната оценка на имота, 
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД, гр. Пловдив 
в размер 175 860,00 (сто седемдесет и пет хиляди осемстотин и шестдесет) 
лева с ДДС, по 30,00 лв./кв. м., с ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС и определя 175 860,00 (сто седемдесет и пет хиляди осемстотин и 
шестдесет) лева с ДДС, по 30,00 лв./кв. м., с ДДС, като цена за продажба 
на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.“ 
2. Точка 2 |(втора) придобива следното съдържание: 
„2. Общински съвет „Марица“ приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 17806.501.1432 с площ 5862 кв. м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия“ и НТП „За друг обществен 
обект, комплекс“ по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, област 
Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ I-1432-ООД, кв.93, 
съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на с. Граф Игнатиево, приет с Решение № 110, 
взето с протокол № 6 от 08.06.2011 г. на Общински съвет „Марица“ – 
Пловдив – частна общинска собственост, актуван с Акт № 2315/28.08.2014 
г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив, за сумата 175 
860,00 (сто седемдесет и пет хиляди осемстотин и шестдесет) лева с ДДС, 
по 30,00 лв./кв. м., с ДДС. 
Данъчната оценка на имота е в размер на 24122,70 (двадесет и четири 
хиляди сто двадесет и два лева и 70 ст.) лева.“ 
3. Точка 3 |(трета) придобива следното съдържание: 



„3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, а.1 и 
ал.2 от  Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна 
цена за продажбата на имота е 175 860,00 (сто седемдесет и пет хиляди 
осемстотин и шестдесет) лева с ДДС, по 30,00 лв./кв. м., с ДДС в 
съответствие с т.2.“ 
4. Точка 4 |(четвърта) отпада; 
 

МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата и приходната 
част на бюджета, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 276 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 301, взето с протокол № 12 

от 18.07.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 301, взето с 
протокол № 12 от 18.07.2019  г., както следва:    
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                             
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.57.104, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 4280,00 лева без ДДС (четири хиляди двеста и 
осемдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4280,00 лева без ДДС (четири хиляди 
двеста и осемдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба 
на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.“ 
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.104, с площ от 535 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" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.99; ПИ № 38950.57.105; ПИ № 38950.57.157; ПИ 
№ 38950.57.103; ПИ № 38950.57.98, съответстващ на УПИ VІІІ-57.104 от 
кв.71 по действащия 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 № 
2875/05.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 4280,00 лева без ДДС (четири хиляди двеста и 
осемдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.104 е 1897,90 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                            
„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг, като определя началната тръжна цена за продажбата на 
имота в  размер на 4280,00 лева без ДДС (четири хиляди двеста и 



осемдесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 
5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                     
„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: В изпълнение на Решение № 301, взето с протокол № 12 
от 18.07.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив, общинска 
администрация се открива процедура за продажба на гореописания имот 
чрез публичен търг с явно наддаване. На обявения търг не се явяват  
купувачи и  тръжната процедура е прекратена. Имотът е включен в 
„Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” – област Пловдив“ за 2022 година. 
Изготвена е и нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив за горепосочения имот. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 277 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 332, взето с протокол № 10 

от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 и чл.78,ал.1 от 
НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение 332, взето с 
протокол № 10 от 24.09.2020  г., както следва:    
 1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка, изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” 
АД,  гр. Пловдив за поземлен имот № 87669.502.570 в  размер на 60 135,00 
лева без ДДС (шестдесет хиляди сто тридесет и пет) лева, по 15,00 лв/кв.м., 
без ДДС и 
- За Сграда 87669.502.570.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 234 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 43458,00 
(четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и осем) лева, която се 
явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 87669.502.570.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 74 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 3434,00 (три 
хиляди четиристотин тридесет и седем) лева, която се явява освободена 
доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 87669.502.570.3, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 42 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 1218,00 (хиляда 
двеста и осемнадесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 87669.502.570.4, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 35 
кв.м. е изготвена справедлива пазарна оценка в размер на 875,00 
(осемстотин седемдесет и пет) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
и определя: 
          -  за поземлен имот № 87669.502.570 сумата в размер на 60 135,00 
лева без ДДС (шестдесет хиляди сто тридесет и пет) лева, по 15,00 лв/кв.м., 
без ДДС; 
- За Сграда 87669.502.570.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 234 
кв.м. сумата в размер на 43458,00 (четиридесет и три хиляди четиристотин 
петдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, 
ал.3 от ЗДДС. 
- За Сграда 87669.502.570.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 74 



кв.м.  сумата в размер на 3434,00 (три хиляди четиристотин тридесет и 
седем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- За Сграда 87669.502.570.3, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 42 
кв.м. сумата в размер на 1218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
За Сграда 87669.502.570.4, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 35 
кв.м. сумата в размер на 875,00 (осемстотин седемдесет и пет) лева, която 
се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС,  
като цени за продажба на недвижимите имоти, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 
 2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба 
на: 
 - Поземлен имот № 87669.502.570 с площ 4009 кв.м., трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)", при граници и съседи: ПИ № 87669.502.571; ПИ № 
87669.502.505; ПИ № 87669.502.504; ПИ № 87669.502.130, по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с.Ясно поле, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  
ул. "15-та" № 1-а, номер по предходен план: на УПИ Х-502.570, жил.стр. и 
ООД, кв.12, съгл. Заповед № № РД-09-131/12.02.2020 г. на кмета на 
Община за сумата 60 135,00 лева без ДДС (шестдесет хиляди сто тридесет 
и пет) лева, по 15,00 лв/кв.м., без ДДС; 
- Сграда 87669.502.570.1, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 234 
кв.м. за сумата в размер на 43458,00 (четиридесет и три хиляди 
четиристотин петдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
- Сграда 87669.502.570.2, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 74 
кв.м. за сумата в размер на 3434,00 (три хиляди четиристотин тридесет и 
седем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС. 
- Сграда 87669.502.570.3, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 42 
кв.м. за сумата в размер на 1218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
За Сграда 87669.502.570.4, Друг вид сграда за обитаване, застр.площ 35 
кв.м. за сумата в размер на 875,00 (осемстотин седемдесет и пет) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, 
актувани с Акт за частна общинска собственост № 3710/05.08.2020 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив.  
Общата данъчната оценка на земя и сгради е 18792,60 лева, в т.ч. за земя – 
8043,70 лв., за сграда 87669.502.570.1 – 9005,60 лв.; за сграда 
87669.502.570.2 – 854,30 лв.; за сграда 87669.502.570.3 – 484,90 лв.; за 



сграда 87669.502.570.4 – 404,10 лева. 
 
    3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                   
      „3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
провеждане на публичен търг, като началната тръжна цена за продажбата 
на имотите е:  
        - за поземлен имот № 87669.502.570 в  размер на 60 135,00 лева без 
ДДС (шестдесет хиляди сто тридесет и пет) лева, по 15,00 лв/кв.м., без 
ДДС; 
- за сграда 87669.502.570.1  – 43 458,00 (четиридесет и три хиляди 
четиристотин петдесет и осем) лева, която се явява освободена доставка, 
съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС; 
  - за сграда 87669.502.570.2    – 3 434,00 (три хиляди четиристотин 
тридесет и седем) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС;  
  - за сграда 87669.502.570.3    –   1 218,00 (хиляда двеста и осемнадесет) 
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС;  
  - за сграда 87669.502.570.4    –   875,00 (осемстотин седемдесет и пет)  
лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС.“  
4. Точка 4 |(четвърта) отпада; 
 5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
      „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: В изпълнение на Решение № 332, взето с протокол № 10 
от 24.09.2020 г. на общински съвет „Марица” - област Пловдив, се  
открива процедура за продажба на гореописаните имоти чрез публичен 
търг с явно наддаване. На обявения търг не се явяват купувачи и  
тръжната процедура е прекратена. Имотите са включени в „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив“ за 2022 година. След проучване на 
пазара на недвижимите имоти в населените места на общината, в частност 
за с.Ясно поле, предвид местонахождението на имота, размера, 
изградената инфраструктура около него, вода, ток и главна улица, както и 
повишението на цените, вследствие на инфлацията, бе възложена нова 
пазарна оценка на общинския имот. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 278 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 333, взето с протокол № 10 

от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 и чл.78,ал.1 от 
НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение 333, взето с протокол 
№ 10 от 24.09.2020  г., както следва:    
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                             
1. „Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка, изготвена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 
21” АД,  гр. Пловдив за поземлен имот № 87669.502.571 в  размер на 
76335,00 лева без ДДС (седемдесет и шест хиляди триста тридесет и пет) 
лева, по 15,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка. 
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба 
на поземлен имот № 87669.502.571, с площ 5089 кв.м., трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана", НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)", при граници и съседи: ПИ № 87669.502.519; ПИ № 
87669.502.505; ПИ № 87669.502.570; ПИ № 87669.502.130; ПИ № 
87669.502.132; по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Ясно 
поле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София,  ул. "15-та" , номер по предходен план: на 
УПИ ХІ-502.571, жил.стр. и ООД, кв.12 за сумата 76335,00 лева без ДДС 
(седемдесет и шест хиляди триста тридесет и пет) лева, по 15,00 лв/кв.м., 
без ДДС. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 87669.502.571 е в размер на 
10613,60 лева.“ 
   3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                           
   „3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез провеждане на публичен търг, като началната тръжна цена 
за продажбата на имота е 76335,00 лева без ДДС (седемдесет и шест 
хиляди триста тридесет и пет) лева, по 15,00 лв/кв.м., без ДДС, в 
съответствие с т.1.“  
4. Точка 4 |(четвърта) отпада; 
 5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   



      „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:, В изпълнение на Решение № 333, взето с протокол № 10 
от 24.09.2020 г. на общински съвет „Марица” - област Пловдив, се  
открива процедура за продажба на гореописаните имоти чрез публичен 
търг с явно наддаване. На обявения търг не се явяват купувачи и  
тръжната процедура е прекратена. Имотите са включени в „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив“ за 2022 година. След проучване на 
пазара на недвижимите имоти в населените места на общината, в частност 
за с.Ясно поле, предвид местонахождението на имота, размера, 
изградената инфраструктура около него, вода, ток и главна улица, както и 
повишението на цените, вследствие на инфлацията, бе възложена нова 
пазарна оценка на общинския имот. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 279 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 74, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 74, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 16 
530,00 (шестнадесет хиляди петстотин и тридесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1168, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1168 в размер на 16 530,00 
(шестнадесет хиляди петстотин и тридесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. 
м. 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор  № 11845.502.1168  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 74, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 



 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 280 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 76, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 76, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
 
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 20 
130.00 (двадесет хиляди сто и тридесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м.  
като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1170, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1170 в размер на 20 130.00 
(двадесет хиляди сто и тридесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. “ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор 11845.502.1170  по КК на с. Войводиново, и в тази 
връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 76, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 281 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 77, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 77, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 19 
920,00 (деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1171, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1171 в размер на 19 920,00 
(деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. . “ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1171  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 77, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. ПловдивЕто защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 282 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 78, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 78, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 19 
680,00 (деветнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1172, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1172 в размер на 19 680,00 
(деветнадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. “ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1172  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 78, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 283 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 79, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 79, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 19 
470,00 лева (деветнадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, по 
30,00 лв. без ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с 
идентификатор № 11845.502.1173, въз основа на пазарна оценка изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1173 в размер на 19 470,00 
лева (деветнадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, по 30,00 лв. 
без ДДС/кв. м. “ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1173  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 79, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив.Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 284 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 80, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 80, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 19 
230,00 (деветнадесет хиляди двеста и тридесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м.  като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1174, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1174 в размер на 19 230,00 
(деветнадесет хиляди двеста и тридесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м.“ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор  № 11845.502.1174  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 74, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 285 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 81, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 81, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                               
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 18 
960,00 (осемнадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м.. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1175, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1175в размер на 18 960,00 
(осемнадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м.“ 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1175 по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 81, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 286 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 82, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 82, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 18 
690,00 (осемнадесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1176, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1176 в размер на 18 690,00 
(осемнадесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м “ 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1176  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 82, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 287 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 83, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 83, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 18 
420,00 (осемнадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1177, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1177 в размер на 18 420,00 
(осемнадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. “ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1177  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 83, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 288 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 84, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 84, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 18 
120,00 (осемнадесет хиляди сто и двадесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. 
м., като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1178, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1178 в размер на 18 120,00 
(осемнадесет хиляди сто и двадесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. . “ 
 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор №11845.502.1178  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 84, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 



 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 289 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 85, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 85, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от на 17 
820,00 (седемнадесет хиляди осемстотин и двадесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1179, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1179 в размер на на 17 
820,00 (седемнадесет хиляди осемстотин и двадесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. “ 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1179  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 85, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 290 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 86, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 86, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 17 
490,00 (седемнадесет хиляди четиристотин и деветдесет) лева по 30,00 лв. 
без ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 
№ 11845.502.1180, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1180 в размер на 17 490,00 
(седемнадесет хиляди четиристотин и деветдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. “ 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор 11845.502.1180  по КК на с. Войводиново, и в тази 
връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 86, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 291 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 87, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 87, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 17 
970,00 (седемнадесет хиляди деветстотин и седемдесет) лева, по 30,00 лв. 
без ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 
№11845.502.1181, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор №11845.502.1181 в размер на 17 970,00 
(седемнадесет хиляди деветстотин и седемдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. “ 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1181  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 87, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 292 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 88, взето с 
протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 88, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                               
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 17 
910,00 (седемнадесет хиляди деветстотин и десет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1182, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив.“  
I.2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
   „2. Общински съвет “Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на ПИ с идентификатор № 11845.502.1182 в размер на 17 910,00 
(седемнадесет хиляди деветстотин и десет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. 
м.  
“ 
 
 МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 
имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.1182  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 88, взето 
с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 293 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за 
промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински 
урегулиран поземлен имот № 78080.501.994 с.Царацово, област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 4161,00 (четири хиляди сто шестдесет и един) лева, по 30,00  
/тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ 
на допълнително право на строеж с площ 138,70 кв.м. в ПИ № 
78080.501.994, находящ се в с. Царацово, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на А. Й. В., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Допълнително право на строеж с площ 138,70 кв.м. за промяна по време на 
строителство на едноетажна еднофамилна жилищна сграда в поземлен 
имот № 78080.501.994 с площ 610 кв. м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Незастроен имот 
за жилищни нужди” по кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив 
одобрена със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ХХІ-общ., кв.63 по ЗРП, 
одобрен със Заповед № ИК-325/1987 година, за изграждане на втори 
жилищен етаж – отделно второ жилище, с аналогично на първия етаж 
разпределение, съгласно одобрен инвестиционен проект за промяна по 
време на строителство на жилищна сграда, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от 
ЗУТ на 13.04.2022 година, като определя пазарна цена в размер на 4161,00 
(четири хиляди сто шестдесет и един) лева, по 30,00  /тридесет/ лева за 1 
кв.м. /един квадратен метър/  РЗП. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
 
 МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 
89, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
на кандидатът може да се учреди допълнително право на строеж за 
промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общинския 
урегулиран поземлен имот. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 294 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.502.560 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 12,00  /дванадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 35300.502.560 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на Е. А. Ш,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху  ½ от поземлен имот  № 35300.502.560 с площ 852 
кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  номер по предходен план УПИ І-общ., кв.19 по действащия 
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 
година, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт 
за ЧОС № 2023 от 01.04.2013 година,  за построяване на жилищна сграда, в 
източната част на имота, съгласно предвижданията на застроителния план 
на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, 
съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 
застрояване от лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 
от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 295 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 
урегулиран поземлен имот № 35300.502.560 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 12,00  /дванадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 
на жилищна сграда в ПИ № 35300.502.560 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица”- област 
Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на Т. К. Г.,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху  ½ от поземлен имот с № 35300.502.560 с площ 852 
кв.м., с трайно предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-13/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  номер по предходен план УПИ І-общ., кв.19 по действащия 
регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-324/07.1997 
година, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт 
за ЧОС № 2023 от 01.04.2013 година,  за построяване на жилищна сграда, в 
западната част на имота, съгласно предвижданията на застроителния план 
на с. Калековец, Община „Марица”, област Пловдив. 
 3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на 
база вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, 
съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 
застрояване от лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 
от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 296 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.34, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен 
идентификатор 38950.18.28/ - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
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 „Пасище” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот с иднетификатор № 38950.18.34, образуван от поземлен 
имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
38950.18.28/, с обща площ от 1.707 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в 
местността „Русавов гьол“, при граници и съседи: ПИ № 38950.17.470; ПИ 
№ 38950.18.471; ПИ № 38950.18.478; ПИ № 38950.18.477; ПИ № 
38950.18.33; ПИ № 38950.18.12;  ПИ № 38950.18.32; ПИ № 38950.18.27 - 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени 
със заповед  № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, актуван с акт за общинска собственост № 4090 от 
24.03.2022 г.    
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: Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.34, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен 
идентификатор 38950.18.28/,   представлява част от заснетия на терен 
съществуващ полски път. Целесъобразно е с цел ефективното му и 
ефикасно използване по предназначение да се промени начина му на 
трайно ползване. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 297 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.478, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.474 /предишен 
идентификатор № 38950.18.22/ - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
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 „Нива” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.478, образуван от поземлен 
имот с идентификатор  №  38950.18.474 /предишен идентификатор 
38950.18.22/, с обща площ от 1.353 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността 
„Русавов гьол“, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.471;  ПИ № 
38950.18.25;  ПИ № 38950.18.477; ПИ № 38950.18.33 и  ПИ № 38950.18.34 
– частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени 
със заповед  № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, актуван с акт за общинска собственост                 № 4092 от 
24.03.2022 г.    
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: Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.478, 
образуван от поземлен имот с идентификатор № 38950.18.474 /предишен 
идентификатор  № 38950.18.22/, представлява част от заснетия на терен 
съществуващ полски път. Целесъобразно е с цел ефективното му и 
ефикасно използване по предназначение да се промени начина му на 
трайно ползване. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 298 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок 
от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в  сграда с идентификатор № 
47113.502.30.1.4,  разположена в ПИ № 47113.502.30.1 по ККиКР на с. 
Манолско Конаре, Община “Марица” - област Пловдив, публична 
общинска собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / 
зъболекарски кабинет /. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица”. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде  
под наем, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите 
помещения, за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги - 
практика за първична помощ за дентална медицина, следното помещение: 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.30.1.4, с площ от 15 
кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 
47113.502.30.1.5, № 47113.502.30.1.3, №47113.502.30.1.9, под обекта: няма, 
над обекта: няма  
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 
47113.502.30.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 
47113.502.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Манолско Конаре, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед РД-18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 04/21.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията. 
Самостоятелният обект е с площ за наемане – 15 кв.м.,  целта на 
отдаването му под наем е използването му за здравни услуги – 
стоматологичен кабинет. 
 
ІІ. Отдаването под наем на описания в т.І. самостоятелен обект да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 
Съгласно  приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна цена е 
5.00 / пет лева / на кв. м. без ДДС или 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/ без 



ДДС за 15.00 кв.м. 
ІІІ. Специфични условия  на конкурса:  
 
– В конкурса за посочения самостоятелен обект могат да участват 
кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския 
закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност, както и 
физически самоосигуряващи се лица на свободна професия. 
- Описания в т.І. самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че 
се ползва единствено за целта, за която се предоставя, а именно за 
стоматологичен кабинет, като собствеността му не може да бъде 
придобивана по давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за 
ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се отдава под 
наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на отдадения 
под наем и описан в т.І. самостоятелен обект за стоматологични  услуги се 
извършва от лицето, на което е предоставено, с грижата на добрия 
стопанин. Ако самостоятелният обект по т. І не се използва за това, за 
което е отдадено под наем, наемните отношения да бъдат прекратени; 
- Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”магистър” по дентална медицина. Да не са с отнети права, да 
упражняват медицинска професия в Република България. Да нямат 
финансови задължения към държавата и данъчни задължения към Община 
„Марица”  и общината по постоянен адрес на физическото лице или по 
седалище и адрес на управление на юридическото лице; 
 - Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да 
сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем; 
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелния обект. 
- Кабинетът да работи целогодишно. 
 - Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец. 
 2. Справка за регистрация или единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Набавя се по служебен 
път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 
кандидата). 
 3. Документ за самоличност на участника за справка /представя се в 
момента на конкурса/. 
 4. Справка от Агенцията по вписванията за липса на вписани 
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато 
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на 
представителство, съгласно документите му за регистрация. 



 6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, 
съдържащо воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо 
лице. 
 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за 
възстановяване на внесените депозити за участие на нерегистрираните в 
конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
 8. Справка от Национална агенция по приходите за наличието или 
липсата на задължения към държавата (Набавя се по служебен път от 
администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
 9. Удостоверения за наличието или липсата на задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 
лице/едноличния търговец; 
и данъчни задължения към Община „Марица” (Набавят се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входират от кандидата). 
 10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесен депозит за участие. 
 11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна 
документация. 
 12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие 
в конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на 
договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост. 
 13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на 
декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса. 
 14. Декларация по образец относно обстоятелства по ЕИК; 
несъстоятелност, ликвидация, парични задължения към държавата или 
данъчни задължения към Община „Марица“и общината по постоянен 
адрес на физическото лице или по седалище и адрес на управление на 
юридическото лице, просрочени и/или изискуеми задължения за наем по 
сключени договори с община “Марица”- област Пловдив, правото на 
кандидата да упражнява търговска дейност. 
15. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско 
образование със степен “Магистър по дентална медицина“ на 
управителя/участника. 
16. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че 
управителят/участникът не е с отнети права да упражнява медицинска 
професия в Република България. 
17. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от 
осигурителна книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи 
трудов стаж на управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в 
правилата за провеждане на  публичен конкурс. 
18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/, 



посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък 
непрозрачен плик. 
 
 
ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 
точки; 
-   От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 
точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;. 
К2 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10%  – 15 
точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и 
до 20% вкл. – 10 точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  - 5 
точки; 
К3 – Договор с НЗОК:  
-   Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
-   Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3  
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите: К2/ 
предложена месечна наемна цена/, като кандидатите се класират съобразно 
разпоредбите на чл. 177 от НПУРОИ. 
 
 V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  
наемна цена.           
 
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на 
процедура за отдаване под наем на описания в т.І.  помещение - част от 
нежилищна сграда, чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, 
ІІ, ІІІ, ІV и V от настоящото решение, при стриктно спазване правилата на 
Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”, да организира и проведе 
конкурса за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 
 МОТИВИ: С цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски 
кабинет /,  на  общински самостоятелен обект, ведно с правото на достъп 



до общите и обслужващите помещения, и нуждите на населението от 
дентални услуга, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 299 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за предоставяне безвъзмездно 
право на ползване на поземлен имот № 11845.502.350 по КК и КР на 
с.Войводиново на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Войводиново  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във вр. чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от 
Закона за общинската собственост. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” дава съгласие недвижим имот - частна 
общинска собственост с идентификатор ПИ № 11845.502.350 с площ 166 
кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, с НТП 
„Друг вид застрояване” по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по 
предходен план: УПИ ХІV-ООД от кв.9, при граници: ПИ № 
11845.502.796; ПИ № 11845.502.730; ПИ № 11845.502.848 и ПИ № 
11845.502.1113, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
113/15.12.2003 година, да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Войводиново за ползване като терен за 
паркинг към училищния двор.  
2. Гореописаният имот се предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 
10 години, за да се ползва единствено за целта, за която е предоставен, като 
собствеността му не може да бъде придобивана по давност или по друг 
начин. Ако имотът не се използва по предназначение ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий“ – с.Войводиново се задължава да предаде незабавно 
фактическото му владение на Община „Марица”. 
3. Възлага на кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за предоставяне ползването на имота 
при условията на т. 1 и 2, и да предаде фактическото владение на ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Войводиново, който ще осигури 
необходимите паркоместа на училището. 
 
 
 МОТИВИ: С цел  безпроблемно предвижване и транспортиране на 
персонала на училището, и предвид увеличаващия се брой на учениците 
има по-голямо текучество на родители, които ги транспортират до 
учебното заведение с лични автомобили и недостатъчно място за 



паркиране, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 
 
  
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 300 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 
(ПП) на трасе на нова оптична кабелна мрежа от съществуваща кабелна 
шахта в ПИ 78080.94.273 в землището на  с.Царацово до нова кабелна 
шахта в ПИ 78080.94.304 в землището на с. Царацово. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на 
ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ за провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на нова оптична кабелна 
мрежа от съществуваща кабелна шахта в ПИ 78080.94.273 в землището на 
с. Царацово до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 в землището на  
с.Царацово. 
 
 Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 
230, ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:100 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като 
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
Парцеларен план изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.. 



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

МОТИВИ: Във връзка с изработване на ПУП - /ПП/ на трасе на нова 
оптична кабелна мрежа от съществуваща кабелна шахта в гореописания 
имот,  Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 301 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Заявление от Г. С. С. № 94-02-67/11.05.2022г.  за 
издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатор № 
73242.222.1 и № 73242.222.2  в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
образуване на урегулиран поземлен имот , с отреждане  за  
„Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатор № 73242.222.1 и № 73242.222.2  в м. 
”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за образуване на 
урегулиран поземлен имот , с отреждане  за   
 
„Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имоти с идентификатори  № 73242.222.1 и № 73242.222.2 в м. 
”КОШОВЕТЕ”  по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 261 - 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  Г. С. С. 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  Г. С.С. да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 



/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнали инвестиционни намерения, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 302 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „ЗЕ -5“ ЕООД – с управител Петър 
Къртев за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 38950.48.1,   № 38950.65.302, № 38950.65.31, № 
38950.65.32, № 38950.65.33, № 38950.65.34,         № 38950.65.35, № 
38950.65.36, № 38950.65.37, № 38950.65.38, № 38950.65.39,           № 
38950.65.40, № 38950.65.41, № 38950.65.42, № 38950.65.43, № 38950.65.44,           
№ 38950.65.45, № 38950.65.46, № 38950.65.47, № 38950.65.49,  № 
38950.65.50,           № 38950.65.51, № 38950.65.52,  № 38950.65.56, № 
38950.65.60 – общински имот , № 38950.65.298 – общински имот  № 
38950.65.299, № 38950.65.303 – общински имот , № 38950.65.491 – 
общински имот  и  № 38950.49.487  по кадастралната карта на с.Костиево, 
Община „Марица”, Пловдивска област, във връзка с процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
ПИ с идентификатор ПИ 38950.48.1, ПИ 38950.65.299 – общински имот, 
част от ПИ 38950.49.487 и част от ПИ 38950.65.491 –общински имот за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане „ 
Производствени и складови дейности“. 

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 № 38950.48.1, № 38950.65.302, № 38950.65.31, № 
38950.65.32, № 38950.65.33, № 38950.65.34, № 38950.65.35, № 38950.65.36, 
№ 38950.65.37, № 38950.65.38, № 38950.65.39, № 38950.65.40, № 
38950.65.41, № 38950.65.42, № 38950.65.43, № 38950.65.44, № 38950.65.45, 
№ 38950.65.46, № 38950.65.47, № 38950.65.49,  № 38950.65.50, № 
38950.65.51, № 38950.65.52,  № 38950.65.56, № 38950.65.60 – общински 
имот , № 38950.65.298 – общински имот  № 38950.65.299, № 38950.65.303 – 
общински имот , № 38950.65.491 – общински имот  и  № 38950.49.487  по 
кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област, 
във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за ПИ с идентификатор ПИ 38950.48.1, ПИ 
38950.65.299 – общински имот, част от ПИ 38950.49.487 и част от ПИ 
38950.65.491 –общински имот за отреждане на урегулирани поземлени 
имоти с отреждане 
 
                      „ Производствени и складови дейности“. 



 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имот с идентификатори № 38950.48.1, № 38950.65.302, № 
38950.65.31, № 38950.65.32, № 38950.65.33, № 38950.65.34, № 38950.65.35, 
№ 38950.65.36, № 38950.65.37, № 38950.65.38, № 38950.65.39, № 
38950.65.40, № 38950.65.41, № 38950.65.42, № 38950.65.43, № 38950.65.44, 
№ 38950.65.45, № 38950.65.46, № 38950.65.47, № 38950.65.49,  № 
38950.65.50, № 38950.65.51, № 38950.65.52,  № 38950.65.56, № 38950.65.60 
– общински имот , № 38950.65.298 – общински имот  № 38950.65.299, № 
38950.65.303 – общински имот , № 38950.65.491 – общински имот  и  № 
38950.49.487  по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица Псп  с нетни устройствени показатели Пз< 
60%, Кинт – 1.2 ,  Поз> 30%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
 



В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Възложителя  „ЗЕ - 5“ 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 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 възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 

Общ брой общ. 29 



Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 303 

съветници 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 53-01-247/1/29.04.2022г. от „СК 
КОНСТРУКШЪН“ ООД – с управител Спас Петров Коевски с искане за 
включване в регулационните граници на село Скутаре   на ПИ № 
66915.12.413 , № 66915.12.414, №66915.12.415 и № 66915.12.416  и 
допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на 
по горе описаните имоти землище село Скутаре , с цел образуването на 
общ УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от 
ЗУТ, съгласно чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, в 
съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 20 и чл.20а, ал. 2 от 
Закона за опазване на земеделските земи 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава съгласие за разширяване на строителните 
граници на с. Скутаре, включващо ПИ с идентификатор 66915.12.143 –
съставляващ УПИ 12.143 - жилищно строителство ,  ПИ 66915.12.144 – 
съставляващ УПИ 12.144 - жилищно строителство, ПИ 66915.12.145 – 
съставляващ УПИ 12.145 -  промишлена и складова дейност и ПИ 
66915.12.416 – за  улица тупик, землище село Скутаре. 
 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
в съответствие с настоящото решение на ОС „Марица“. 
 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилщни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 



 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 304 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-75/25.05.2022г. от Г. Д.В. за 
издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
66915.24.47 м. „Чорбалъка” по кадастралната карта на с. Скутаре, община 
„Марица”, обл. Пловдив за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот „За производствена и складова дейност“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 66915.24.47, м. „Чорбалъка” по кадастралната карта на 
с. Скутаре, общ. „Марица”, обл. Пловдив за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за   
 
„Производствена и складова дейност“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост). 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 66915.24.47, м. „Чорбалъка” по 
кадастралната карта на с. Скутаре, общ. „Марица”, обл. Пловдив попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 516-
Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,   Кинт < 1.0 ,  Поз > 40% . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларни 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 2009г. 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. 
 
Възложителят 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. 
Възлага на Г.Д. В. да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 



Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 305 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Заявление от „Мони-07“ЕООД  за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 
38950.65.24, № 38950.65.25 и № 38950.65.27 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 урегулирани поземлени имоти , с цел образуването 
на урегулиран поземлен имот с отреждане „ Производствени и складови 
дейности и ООД“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатори № 38950.65.24, № 38950.65.25 и № 38950.65.27 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 урегулирани поземлени 
имоти , с цел образуването на урегулиран поземлен имот с отреждане  
                      „ Производствени и складови дейности и ООД“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор идентификатори № 38950.65.24, № 
38950.65.25 и № 38950.65.27 по кадастралната карта на с.Костиево, 
Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план 
на Община „Марица” в структурна единица Псп  с нетни устройствени 
показатели Пз< 60%, Кинт – 1.2 ,  Поз> 30%  и височина  на застрояване до 
12 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 



изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  „Мони-07“ 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 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 възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 306 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

ОТНОСНО: Заявление от „Васто“ООД  за издаване на разрешение 
за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 66915.30.18, № 
66915.30.19 и №66915.30.20 в м. ”Узун гьол” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за „ Обществено - 
обслужваща дейност“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатори № 66915.30.18, № 66915.30.19 и №66915.30.20 в 
м. ”Узун гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулирани поземлени имоти за   
 
„ Обществено  обслужваща дейност“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 66915.30.18, № 66915.30.19 и 
№66915.30.20 в м. ”Узун гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, 
Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен план 
на Община „Марица” в структурна единица 521 – 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  „Васто“ ООД 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 собствениците  да проведат процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестицинно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 307 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-74/23.05.2022г. от „ЕР ФАСИЛИТИ 
МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект 
на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 73242.225.14 в м. ”КОШОВЕТЕ” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща 
дейност“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 73242.225.14 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
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 идентификатор  № 73242.225.14 в м. ”КОШОВЕТЕ”  по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 239-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  „ЕР ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ 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. 
Възлага на „ЕР ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД да проведе 
процедурата по промяна на предназначението на имоти общинска 
собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 



/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 308 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

ОТНОСНО: Заявление от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатор № 
73242.221.53 и № 73242.221.54 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова 
дейност и обществено обслужваща дейност“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатор № 73242.221.53 и № 73242.221.54 в м. 
”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 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) 
                                                                                                                                                     
Поземлeни имоти с идентификатори  № 73242.221.53 и № 73242.221.54 в 
м. ”КОШОВЕТЕ”  по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 240-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  „БУЛТЕКС 99“ 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 „БУЛТЕКС 99“ ЕООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 



поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 309 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за определяне на 

терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с 
идентификатор 29235.21.45, по КК на с. Желязно, във връзка с докладна 
записка от Валентина Узунова – Кмет на с. Желязно.  

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и ал. 2 от ЗОС и във връзка с 
чл. 11 от Закона за пчеларството. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схемата за определяне 
на терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с 
идентификатор №29235.21.45, по КК на с. Желязно. 
 
 Площ за разполагане: 500,00кв.м. 
 
 
 МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 310 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на уличната регулация 
между ул.“Изгрев“ и  ул.“Изток“ от о.т.145 до о.т.116 в кв.82 по плана на 
с.Рогош. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Дава съгласие за изменение на уличната регулация между 
ул.“Изгрев“  и ул.“Изток“ от о.т.145 до о.т.116 в кв.82 /част от 
ПИ№62858.501.1090/ по плана на с.Рогош и образуване на нов УПИ ХІ-
501.4298-трафопост. 
Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващи действия 
съгласно ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Изменението е във връзка с изграждане елементи на 
техническата инфраструктура-трафопост. За целта се образува нов УПИ 
ХV-501.4298 с предназначение –трафопост. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 311 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение  предназначението на 
УПИ ХІ-503.1003-за озеленяване в кв.75 по плана на с.Калековец. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за изменение  предназначението на УПИ ХІ-503.1003-за 
озеленяване в кв.75 по плана на с.Калековец, във връзка с изграждане на 
елементи на техническата инфраструктура. 
Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващи действия 
съгласно ЗУТ. 
 
 
 МОТИВИ: Изменение е във връзка с изграждане елементи на 
техническата инфраструктура-трафопост.За УПИ ХІ-503.1003- за 
озеленяване се променя предназначението на „ООД и озеленяване“ Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 312 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение уличната регулация 
между ул.“Цар Симеон“ и ул.“Сергей Румянцев“ в участъка между о.т.18, 
о.т.13 и о.т.12 по плана на с.Калековец. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за изменение на уличната регулация между ул.“Цар 
Симеон“ и ул.“Сергей Румянцев“ в участъка между  о.т.18, о.т.13 и о.т.12 
/част от ПИ№35300.502.972/ и образуване на нов кв.83 с УПИ І-501.1051-
ООД и зеленина по плана на с.Калековец. 
Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващи действия 
съгласно ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Изменение е във връзка с изграждане елементи на 
техническата инфраструктура-трафопост.За целта се образува нов УПИ І-
502.1051 с предназначение-ООД и зеленина в нов кв.83. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 313 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна на уличната регулация на 
част от ул.“Хан Кубрат“ от о.т.174 до о.т.161 в кв.70 по плана на с.Скутаре. 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.134, ал.2, т.1 и чл.208, ал.1 от ЗУТ. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Дава съгласие за изменение на уличната регулация на част от 
ул.“Хан Кубрат“ от о.т.174 до о.т.161 в кв.70 /част от ПИ№66915.502.1182/  
по плана на с.Скутаре. 
Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващи действия 
съгласно ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Частта от ул.“Хан Кубрат“, между о.т.174 и о.т.161 /част 
от ПИ№66915.502.1182/ не е благоустроена. Не са провеждани 
отчуждителни мероприятия. Регулационния план на с.Скутаре е от 1985г. 
и сроковете по чл.208, ал.1 за отчуждаване на елементите на техническата 
инфраструктура са изтекли. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 314 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление № 53-01-280/09.05.2022г. от „БИЛДА 
ИНВЕСТ“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 73242.221.38 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова 
дейност и обществено обслужваща дейност“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 73242.221.38 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот   
 
„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 идентификатор  № 73242.221.38 в м. ”КОШОВЕТЕ”  по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 240-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  „БИЛДА ИНВЕСТ“ ООД  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 „БИЛДА ИНВЕСТ“ ООД  да проведе процедурата по промяна 
на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с 
изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 



поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 315 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за изпълнение на Национална 
програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община „Марица“ и План за действие по реализирането  й. 

 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, както и в съответствие с чл.1, 
т.1 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. на МЗХГ, 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Приема „Програма за изпълнение на Национална програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община „Марица“ и План за действие към нея“. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на дейностите и 
задачите, заложени в Програма за изпълнение на Национална програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община „Марица“ и План за действие към нея. 
3. Възлага на Кмета на Община Пловдив ежегодно да внася в 
Общински съвет – „Марица“ отчет за изпълнението на Програма за 
изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община „Марица“ и План за 
действие към нея, а при необходимост и предложения за тяхното 
допълване и актуализиране. 
 
 МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл.21, 
ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, 
във връзка с чл.1, т.1 от „Наредба № 4 от 01.02.2021 г. на МЗХГ за 
прилагане на Националната програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Република България и за 
процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и 
отчетност“ и фактически основания: необходимост от действаща програма 
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община „Марица“ и план за действие към нея, чрез изпълнението на 
които Община „Марица“ ще продължи да провежда последователна и 
оптимална политика в областта на хуманното овладяване популацията на 
безстопанствените кучета. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 316 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 
допустими възстановими разходи по Проект „Споделени неформални 
практики в сферата на „Педагогиката на наследството“, с приложение в 
занаятите и представяне на културното наследство“ с осигурено 
финансиране по “Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027 г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси и условията за финансиране и 
изпълнение на проекти по Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027 г., Ключова 
дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ в областта на 
образованието за възрастни. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за 
отчитане на Средствата от Европейския съюз в размер на       24 
056,71 лева, за изпълнението на Проект „Споделени неформални 
практики в сферата на „Педагогиката на наследството“, с 
приложение в занаятите и представяне на културното наследство“ , с 
осигурено финансиране по “Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027 г. по 
Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ в 
областта на образованието за възрастни. 

 
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване 

средствата от Управляващия орган “Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-
2027 г.  

 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 

последващи действия по изпълнение на Решението. 
 
 
 
 МОТИВИ: С цел безпрепятствено изпълнение на проекта е 
целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на временен 
безлихвен заем от бюджета на Община „Марица“. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 317 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 
допустими възстановими разходи по проект „Да запазим миналото си, за 
да сме горди пред бъдещето“- Читалище с. Рогош. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси и Административен договор № 
BG06RDNP001-19.019-0006/01.03.2022 г.  с Държавен фонд „Земеделие“ за 
безвъзмездна финансова помощ. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на Община „Марица“ на НЧ „Изгрев - 1927“ с. Рогош, в размер на 
18 723 лева, за изпълнението на проект „Да запазим миналото си, за да сме 
горди пред бъдещето“- Читалище с. Рогош., одобрен за финансиране по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, с 
Административен договор № № BG06RDNP001-19.019-0006/01.03.2022г 
година. 
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване 
средствата от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - 
Държавен фонд „Земеделие“. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 МОТИВИ: С цел обезпечаване  изпълнението на проекта е 
целесъобразно средствата да бъдат осигурени под формата на временен 
безлихвен заем от бюджета на Община „Марица“. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 318 

 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за ползване на част от натрупаните 

средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от 
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството 
на битовите отпадъци, образувани на територията на Община „Марица“. 

 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.24, ал.1, т.1 от 
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства, 
представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на обект 
„Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по 
закрит способ“ в с. Шишманци, в общ размер на 30 000,00 (тридесет 
хиляди) лева с ДДС за изготвяне на морфологичен анализ на състава и 
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на 
Община „Марица“. 
 
 
 МОТИВИ: Като източник на финансиране изготвянето на 
морфологичните анализи, общините могат да ползват натрупаните 
средства от отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 319 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 

 

 
ОТНОСНО: Финансиране на дейностите на СНЦ  „Местна 

инициативна група – Община Марица“ по подмярка 19.4 "Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" 
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 5 от ЗПФ и чл. 5, 
ал. 1, т.5 от ЗОД 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  
 1. Предоставя краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община 
„Марица“ на СНЦ „МИГ ЕИК - 177021047 – Община Марица“ с ЕИК - 
177021047  и представляван от г-жа Гергана Титюкова в размер на 20 000 
лева  за   разходи  за администриране и за изпълнение на СВОМР 
(Стратегия за водено от общностите местно развитие), валута на заема –
лева, вид на заема – краткосрочен безлихвен заем със срок за погасяване на 
заема – до 31.12.2022 година. 
 
      2. Упълномощава Кмета на Община Марица да подпише договор за 
безлихвен заем със  СНЦ „МИГ – Община Марица“ при условията на т.1 
от настоящото решение. 
 
  
 МОТИВИ: Към настоящия момент ДФ “Земеделие“ все още не е 
приключил обработката на заявката за плащане на разходи за периода 
01.01.2021г.-31.12.2021г. и МИГ не е получила плащане на заявените 
разходи. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 



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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 320 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за компенсирани промени относно 
финансирането на капиталови разходи със целева субсидия за капиталови 
разходи за 2022 г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА и 
чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси.  

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

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

№ 
§§   

ЕБК 
Д-ст 
ЕБК 

Наименование на 
обекта от КР 

източник на финансиране 
цел.субсидия за КР от  РБ  

източник на финансиране 
собствени средства, 

преходен остатък §§40 

1 2 3 4 
Било 

5 
Става 

6 
Разлика 

7=6-5 
Било 

8 
Става 

9 
Разлика 
10=8-9 

      ВСИЧКО 275 950 275 950 0
 

344 073 344 073 0

1 52-06 603 

Второстепенни ВиК 
мрежи : водопровод РЕ 
НD ф 160 с дължина 
L=1165 М.И 
КАНАЛИЗАЦИЯ С HD 
ф500 с дължина L=910 
м. за захранване и 
отводняване на имоти 
от масиви 66 ,67 и 68 

275 950 0 -275 950 55 345 331 295 +275 950

2 52-06 603 

Второстепенна 
канализационна мрежа 
за дъждовни води по 
ул."Петър Бонев" 
с.Рогош, Клон 1:HD-PE 
Ф315 с дължина 
L=274м.;  Клон 2:HD-
PE Ф315 с дължина 
L=197м. 

0 128 439 +128 439 128 439 0 -128 439

3 52-06 603 

КАНАЛИЗАЦИОННА 
МРЕЖА 
С.БЕНКОВСКИ - 
ЕТАП 1 /канали по 
ул.7-ма и 22-ра/, в т.ч. 
1500лв. Стр.надзор 

0 87 866 + 87 866 87 866 0    -87 866 



4 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
КАНАЛИЗАЦИОННА 
МРЕЖА  ЗА 
ДЪЖДОВНИ ВОДИ 
г.HD-PE с дължина 
L=290м. по част от ул. 
"9-та", ул. "20-та" и 
трасе през ПИ с ИД 
№87669.17.39, м. 
"Осените", с. Ясно 
поле, Община Марица 

0 57 433 + 57 433 57 433 0    -57 433 

5 52-06 603 

ВТОРОСТЕПЕННА 
ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖА  РЕ-HDФ90 с 
дължина L=160м.    по 
второстепенна улица 
ПИ  501.1320, 
с.Царацово,  Община 
„Марица“ 

0 2 212 +2 212 14 990 12 778    - 2 212 

 
 
 МОТИВИ: След направения анализ на изпълнението на бюджета в 
частта на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери от 
централния бюджет и с цел тяхното усвояване е необходимо да се 
извършат вътрешни компенсирани промени между обектите. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 321 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 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: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ за лечение на:   
 

1. А. А. М., с. Динк, в размер на 800лв. 
 
 
 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/ 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 322 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ  на:   
 
1. В. Т. Й., , с. Скутаре, в размер на 3 000лв, срещу предоставяне на 
разходо-оправдателен документ /фактура/. 
 
 
 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.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 3 



Р Е Ш Е Н И Е № 323 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 
„Марица” за 2022 г. 

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

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

№ 
по 
ред 

§§ № д-ст 
Източник на финансиране, обекти, наименование 

на разхода 
Всичко   
/лева/ 

В т. ч. 

с-но с-но държ. дофин. местни 

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти 

 
  П Р И Х О Д И -39 332   -39 332 

 72-01  Предоставена възмездна финансова помощ -39 332   -39 332 
        

   Р А З Х О Д И -39 332 0 + 13 000 -52 332 

1 10-30 898 Текущи ремонти -118 895   -118 895

2 52-19 745 
Инженеринг - проектиране и изграждане на ограда 
на гробищен парк в с. Радиново + 25 350   + 25 350

3 51-00 619 
Инженеринг - проектиране и основен ремонт на 
площад пред читалище в с. Ясно поле + 68 545   + 68 545

4 51-00 122 

Подобряване чрез подмяна на елементи на 
съществуваща локална компютърна мрежа в адм. 
сграда на общината + 700   + 700

5 52-05 311 Контейнер за складиране на пелети + 15 000   + 15 000

6 52-03 311 Климатици + 10 000   +10 000

7 00-98 998 Резерв -40 032   -40 032

8 10-15  239 Материали - 18 000 - 18 000  

9 10-16  239 Вода, горива и енергия - 2 000 - 2 000  

10 

52-06 603 

Второстепенни В и К мрежи: водопровод PE-
HDФ160 с дължина L=1165м. И канализация в.HD-
PE Ф500 с дължина L=910м. За захранване и 
отводняване на имоти от масиви 66, 67 и 68 
с.Царацово - 36 015   - 36 015

11 52-03 239 Изграждане на площадка по БДП с. Калековец + 33 000 +20 000 + 13 000 

12 52-03 122 
Изработка и монтаж на светещо рекламно табло с. 
Скутаре - 12 000   - 12 000

13 52-06 122 
Доставка и монтаж на обемни светещи букви с. 
Скутаре + 12 000   + 12 000



14 
52-06 622 

Проектиране, благоустрояване и озеленяване парк 
част от ПИ 38950.502934 с. Костиево 

 
 + 1 015 

   
 + 1 015 

15 
52-03 759 

Изработване и монтаж на метална беседка-
археологически комплекс  „Малтепе“ 

 
 + 22 000 

   
 + 22 000 

       

 
 
 МОТИВИ: Осигуряване на климатици дет. Градина в с. Трилистник 
и контейнер за пелети за дет. Градина в с. Скутаре, прехвърляне на 
средства от текущи за основни ремонти и изработване и монтаж на 
метална беседка-археологически комплекс  „Малтепе“ 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 324 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 200, взето с протокол № 6 от 
17.05.2016 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл.74, ал.4 и чл.102 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община „Марица“ – 
област Пловдив във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 
22/15.12.2015 г. на Министерството на земеделието и храните за условията 
и реда за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операция в рамките на 
стратегии за Водено от общностите съвместно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
          I. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение 200, взето с 
протокол № 6 от 17.06.2016 г., както следва:    
          1. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:                                                    
           „2. Учредава право на ползване върху недвижимия имот, подробно 
описан в т.1, в едно с оборудвани работни места и компютри, 
съответстващи на 2 броя осигурени служители, в това число принтер за 
нуждите на МИГ – Община „Марица“ за срок до 30 септември 2025 година 
за приключване дейностите по изпълнение на Стратегия за местно 
развитие. 
          2.Възлага на кмета на община да сключи договор в изпълнение на 
решението по т.1 . 
 
 МОТИВИ: Крайният срок за извършване на текущи разходи и 
популяризиране на СВОМР за съответната територия на МИГ беше 
удължен до 30.09.2025 г. (§4, ал.7 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Наредба №4/30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, 
намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената 
финансова помощ за мерките и подмерките по чл.9Б, т.2 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители). 
 В тази връзка е необходимо да бъде изменена т.2 от Решение № 200, 



взето с протокол № 6 от 17.05.2016 г. на Общински съвет „Марица“. 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



Р Е Ш Е Н И Е № 325 

Взето с протокол № 7 от 21.06.2022 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД   № 70-00-
338/03.06.2022г. за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен 
план на Община „Марица”, касаещо изменение на структурна единица 
Структурна единица 145-Смф, масив 15 , Струтрурни единици 146- Смф, 
147-Смф, 148-Смф, масив 21, Структурна единица 133-Смф,134-Тп, масив 
18 В землището на село Радиново, В землището на село Костиево: 
Структурна единица 171-Смф,  масив 40, В землището на село Царацово,  
Структурна единица 172- Смф, масив 80, 81, 83, в землището на село 
Бенковски Структурна единица 127-Смф, масив 37, Община Марица, 
Област Пловдив. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, 
ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна 
част от настоящата докладна, касаещо изменение на структурна единица 
Структурна единица 145-Смф, масив 15 , Струтрурни единици 146- Смф, 
147-Смф, 148-Смф, масив 21, Структурна единица 133-Смф,134-Тп, масив 
18 В землището на село Радиново, В землището на село Костиево: 
Структурна единица 171-Смф,  масив 40, В землището на село Царацово,  
Структурна единица 172- Смф, масив 80, 81, 83, в землището на село 
Бенковски Структурна единица 127-Смф, масив 37, Община Марица, 
Област Пловдив, съгласно приложения проект. 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение 
на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на 
ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура 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  
за имоти : 
В  землището на с. Радиново, Структурна единица 145-Смф, масив 15 , 
Струтрурни единици 146- Смф, 147-Смф, 148-Смф, масив 21, Структурна 
единица 133-Смф и 134-Тп 
Масив 21 
61412.21.36; 34; 32; 37; 38; 39; 41; 42; 27; 272; 54; 53; 20; 55; 56; 197; 13; 
224; 63; 208; 216; 270; 269; 46; 194; 184; 176;  
Масив 15 
61412.15.162; 167; 168; 156; 157; 13; 6; 20; 19; 2;  
Масив 18 
61412.18.181; 64; 109; 108; 107; 62; 56; 57; 196; 195; 59; 60; 61; 95; 96; 97; 
54; 313; 314; 315; 50; 51; 52; 123; 124; 125; 126; 48; 159; 160; 28; 29; 30; 45; 
44; 41; 42; 43; 121; 122; 40; 39; 38; 182; 165; 166; 34; 171; 172; 173; 174; 175; 
100; 101; 102; 103; 104; 32; 167; 168; 169; 170; 194; 130; 93; 94; 25; 26; 67; 
27; 139; 140; 141; 142; 131; 132; 133; 134; 98; 99; 115; 116; 135; 136; 16; 17; 
31; 177; 178; 294; 293; 68; 283; 284; 285; 286; 287; 317; 291; 292; 105; 106; 
143; 144; 145 
Масив 17 
61412.17.162 
Имоти в землището на с. Царацово, Структурна единица 172- Смф, масив 
80, 81, 83, 
Масив 80 
78080.80.289; 317; 297; 316; 320; 321; 318; 223; 9; 10; 11;  
Масив 81 
78080.81.3; 290; 289; 1; 11; 9; 13; 12  
Масив 83 
78080.83.6; 
Имоти в землището на с. Костиево, Структурна единица 171-Смф,  масив 
40, 
Масив 40 
38950.40.66; 111; 112; 140; 143; 145; 86; 87; 88; 89; 19; 149; 150; 711; 42; 44; 
45; 46  
Имоти в землището на с. Бенковски, Структурна единица 127Смф, масив 
37, 
Масив 37 
03839.37.71; 20; 30; 31, 51 
 представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ ,с цел 
обособяването на  
 
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – „ ВЪГЛЕРОДНО-НЕУТРАЛЕН 
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МАРИЦА“ 



и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
 
 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 
ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
На възложителя се дава предварително съгласие за провеждане на 
процедура по промяна на предназначението на имоти-общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
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 възникнало инвестиционно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 


