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

Р Е Ш Е Н И Е № 439 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 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. Войсил се добавят: 
 
ПИ 501.676     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     795 кв.м. 
ПИ 501.678     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     717 кв.м. 
ПИ 501.684     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     688 кв.м. 
ПИ 501.685     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     863 кв.м. 
ПИ 501.686     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     690 кв.м. 
 
С.Граф Игнатиево се добавят: 
 ПИ 501.287    НТП Ниско застрояване (до10м)                -     496 кв.м. 
 
За с. Костиево се добавя: 
ПИ 57.153         НТП Ниско застрояване (до 10 м)     -   854 кв.м. 
  
За с.Радиново се добавя: 
ПИ 22.61  НТП Изоставена орна земя   - 459 кв.м. 
 
За с.Труд се добавя: 



ПИ 150.1  НТП Нива   - 4550 кв.м. 
ПИ 150.2  НТП Нива   - 4549 кв.м. 
 
2. В раздел „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда без търг или 
конкурс по ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС. 
 
с. Войводиново се добавя: 
ПИ 502.615    НТП За друг вид застрояване                -     442кв.м. 
 

3. В раздел „V. Прекратяване на съсобственост върху имоти между 
общината, държавата, физически и юридически лица по чл.36 от 
ЗОС;  

 
с.Бенковски се добавя 
500/1163 ид. ч. от ПИ 501.545 
 
4. ОТ РАЗДЕЛ „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а 
от ЗОС. 
 
    За с. Войсил отпадат: 
 
ПИ 501.676     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     795 кв.м. 
ПИ 501.678     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     717 кв.м.    
ПИ 501.684     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     688 кв.м. 
ПИ 501.685     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     863 кв.м. 
ПИ 501.686     НТП Незастроен имот за жил.нужди        -     690 кв.м. 
     
5. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост 
за отдаване под наем 
 
с.Рогош се добавя 
Общински терен с площ 38 кв.м., представляващ част от ПИ № 
62858.501.475 – частна общинска собственост 
 
6.  В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост. 
Частна общинска собственост: 
 
За с. Строево се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН 
НА 
ТРАЙНО 

АДРЕС/МЕ
СТНОСТ 

КАТЕГОР
ИЯ  ПРИ 
НЕПОЛИ



ПОЛЗВАН
Е 

ВНИ 
УСЛОВИ
Я 

1 2 3 4 5 6 
69874.6.8   20168 Нива АЛЧАЦИТ

Е 
V 

69874.14.20   17707 Нива V V 
69874.16.12   6453 Нива МОНЮВИ 

МОГИЛИ 
V 

69874.20.6   3592 Нива АРШИНКО
ВИ 
ДЪБЧЕТА 

V 

 
За с.Труд отпада: 
 
73242.150.1 150001 4549.99 Нива ГАНЧОВИ

ЦА 
V 

73242.150.2 150002 4549.45 Нива ГАНЧОВИ
ЦА 

V 

 
4. В раздел Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 
В б. Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за 
индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи) 
за с. Калековец се добавя 
 

населе
но 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.
м. 

Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасищ
а 

кв.
м. 

№ на 
имот 
лива
ди 

кв.
м. 

С. 
КАЛЕ
КОВЕ
Ц 

         

В слой 
ПЗП 

35300.4.
3 
- 
свободн
и              
120 000 
м2 в 
централ
ната му 

120 000  
изцяло 
попада 
в СДП 

       



част - ІV 
категори
я 

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

да се предоставят за устройване на пчелини 
Добавя се: 
 

ІІ.  
с. 
Трилис
тник 

         

 

73122.1
7.14, V 
категор
ия   
Свобод
ни 700 
м2 в 
северн
ата 
част 

700        

 
МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 

общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 
общинските дейности, и за осъществяване на своята жилищна политика и 
своите социални функции за населението, е необходимо Общинският съвет 
да вземе решение за актуализация на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2022 година”. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 440 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 

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

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

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя: 
І.1. Раздел ІІІ. Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите 
на територията на Община „Марица”, приети и утвърдени с Решениe № 3, 
взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г., както следва:  
 

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

За с. Калековец се добавя: 
населе
но 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.
м. 

Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасищ
а 

кв.
м. 

№ на 
имот 
лива
ди 

кв.м.

С. 
КАЛЕ
КОВЕ
Ц 

         

В слой 
ПЗП 

35300.4.3
- 

120 000 
изцяло 

       



свободни   
120 000 
м2 в 
централн
ата му 
част - ІV 
категория 

попада 
в СДП 

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

Населено място 
Животновъден 
обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика 

Вид 
животни 

Брой 
животни 

13. С. 
КАЛЕКОВЕЦ 

3530000014 
/стар 4147-
0193/ 

„ИВКО М 87“ ЕООД Овце над 
12 месеца 

162 

 

  Овце 
автохтонни 
породи над 
12 месеца 

106 

І.3. Раздел ІІІ. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат 
свободни общински мери, пасища и ливади за стопанската 2022-2023 г. на територията 
на Община „Марица“, както следва: 
 

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

Добавя се: 

 
населено 
място 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопан
исвано 
от 
община
та 

№ на 
имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство 
село 

         

ІІ. с. 
Трилист
ник 

         



 

73122.17.14, 
V категория   
Свободни 
700 м2 в 
северната 
част 

700        

 
 

МОТИВИ: Постъпили са заявления за прекратяване на договори за 
наем на общински мери, както и постъпили заявления в срока по чл. 37и, 
ал. 5 от ЗСПЗЗ; заявления за наемане на общински мери, пасища и ливади 
за разполагане на пчелни семейства, ето защо Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 441 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 

 
ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 535, взето с 

протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 535, 
взето с протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 
11845.502.1208, 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 № 11845.502.1208 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  № 11845.502.1208  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 535, взето 
с протокол № 14 от 20.12.2021 г.на Общински съвет „Марица”- област 



Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец август 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 442 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 

 
ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 536, взето с 

протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 536, 
взето с протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 
11845.502.1209, 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 № 11845.502.1209 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  № 11845.502.1209  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 536, взето 
с протокол № 14 от 20.12.2021 г.на Общински съвет „Марица”- област 



Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец август 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 443 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 541, взето с 

протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 541, 
взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 17 
580.00 (седемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1216, 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 № 11845.502.1216 в размер на 17 580.00 
(седемнадесет хиляди петстотин 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  № 11845.502.1216  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 541, взето 
с протокол № 14 от 20.12.2021 г.на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец август 2022 година е 



изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 444 

 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 542, взето с 

протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 542, 
взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 17 
580.00 (седемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1217, 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 № 11845.502.1217 в размер на 17 580.00 
(седемнадесет хиляди петстотин 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  № 11845.502.1217  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 542, взето 
с протокол № 14 от 20.12.2021 г.на Общински съвет „Марица”- област 
Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец август 2022 година е 



изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. ПловдивОбщински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 445 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 543, взето с 

протокол № 14 от 20.12.2021 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 № 543, 
взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г., както следва:    
           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                               
           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 17 
580.00 (седемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без 
ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 
11845.502.1218, 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 № 11845.502.1218 в размер на 17 580.00 
(седемнадесет хиляди петстотин 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  № 11845.502.1218  по КК на с. Войводиново, и в 
тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 543, взето 
с протокол № 14 от 20.12.2021 г.на Общински съвет „Марица”- област 



Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец август 2022 година е 
изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 446 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 17806.26.59 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Граф Игнатиево, 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 8344,00 лева, 
(осем хиляди триста четиридесет и четири) лева, по 1000 лв/дка) като 
цена за продажба на поземлен имот № 17806.26.56, 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 № 17806.26.59 в размер на 8344,00 лева, (осем 
хиляди триста четиридесет и четири) лева, по 1000 лв/дка). 
   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 17806.26.59  с площ  8344 кв.м. с 
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Друг вид 
земеделска земя", местност "Личев чифлик" при граници: ПИ № 
17806.26.10, ПИ № 17806.26.17, ПИ № 17806.26.106, ПИ № 17806.26.18, 
ПИ № 17806.26.19; ПИ № 17806.26.20, ПИ № 17806.26.49, ПИ № 
17806.26.21, ПИ № 17806.26.58, ПИ № 17806.26.22; ПИ № 17806.26.23, ПИ 
№ 17806.26.24, ПИ № 17806.26.15, ПИ № 17806.26.16, частна общинска 
собственост, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 
4072/22.02.2022 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. 
Пловдив.  



   Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.26.59 е в размер на 
735,90 (седемстотин тридесет и пет лева и 90 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”, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 447 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

с идентификатор 61412.22.61 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта на с. Радиново, 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 4 590.00 
(четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, по 10 лв/кв.м) като цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 61412.22.61, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
2.  Общински съвет „Марица” определя начальная тръжна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 61412.22.61 в размер на 4 
590.00 (четири хиляди петстотин и деветдесет) лева, по 10 лв/кв.м).  
   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да 
се извърши продажба на поземлен икот с идентификатор 61412.22.61 с 
площ 459 кв. м. с трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП 
"Изоставена орна земя", местност "Шопови брести" при граници: 
61412.22.24, 61412.22.25, 61412.22.62, 61412.22.23, 61412.22.22, 
61412.69.51, частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 4156/04.08.2022 г., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  
   Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 61412.22.61 е в 
размер на 4,80 (четири лева и 80 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”, 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 № 448 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

с идентификатор 73242.150.1 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта на с. Труд, 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 9 100.00 
(девет хиляди и сто) лева, по 2000 лв/дка) като цена за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 73242.150.1, 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 с идентификатор 73242.150.1 в размер на 9 
100.00 (девет хиляди и сто) лева, по 2000 лв/дка).  
   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да 
се извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.150.1 с 
площ 4550 кв. м. с трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП 
"Нива", местност "Ганчовица" при граници: 73242.150.62, 73242.150.443, 
73242.150.83, 73242.150.58, 73242.150.89, частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2308/22.08.2014 г., 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  
   Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 73242.150.1 е в 
размер на 468,20 (четиристотин шестдесет и осем 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”, 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 № 449 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

с идентификатор 73242.150.2 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта на с. Труд, 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 9 098.00 
(девет хиляди деветдесет и осем) лева, по 2000 лв./дка) като цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.150.2, 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 с идентификатор 73242.150.2 в размер на 
9 098.00 (девет хиляди деветдесет и осем) лева, по 2000 лв/дка).  
   3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.150.2 с площ 
4549 кв. м. с трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП 
"Нива", местност "Ганчовица" при граници: 73242.150.59, 73242.150.83, 
73242.150.78, 73242.150.3, 73242.150.89, частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2309/22.08.2014 г., 
надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

   Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 73242.150.2 е 
в размер на 468,10 (четиристотин шестдесет и осем лева и 10 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”, 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 № 450 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.89 – 
частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 
година.   

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

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 
ползване да се промени от „За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение ” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 61412.18.89, с площ от 7.216 дка, с 
трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и начин 
на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” 
в местността „Кривата нива“, при граници и съседи: ПИ № 61412.18.90; 
ПИ № 61412.18.195; ПИ № 61412.18.196;  ПИ № 61412.18.57; ПИ № 
61412.18.56;  ПИ № 61412.18.97; ПИ № 61412.18.54; ПИ № 61412.18.92; 
ПИ № 61412.18.315; ПИ № 61412.18.314; ПИ № 61412.18.50; ПИ № 
61412.18.313;  ПИ № 61412.18.52 по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 
година, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4159 от 
07.09.2022 година. 
 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 



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

МОТИВИ: С Решение № 369, взето с протокол № 9 от 19.07.2022 г. 
на Общински съвет– Марица, се дава разрешение за изработване на 
специализиран ПУП- План за регулация и застрояване в обхват, съгласно 
приложена графична част за обособяване на Индустриален парк – 
„Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица“.  

 
 
 
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 № 451 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84 – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

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

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №  
87669.2.84, с площ от 29.356 дка, с трайно предназначение „Територия, 
заета от води и водни обекти” и с начин на трайно ползване „За 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.2.94; ПИ № 87669.2.95; ПИ № 87669.2.96; ПИ № 87669.2.2; 
ПИ № 87669.1.6; ПИ № 87669.2.43; ПИ № 87669.2.42;  ПИ № 87669.2.3; ПИ 
№ 87669.3.27;  ПИ № 87669.3.26; ПИ № 87669.2.4; ПИ № 87669.3.2; ПИ № 
87669.3.31; ПИ № 87669.3.32; ПИ № 87669.4.1 и  ПИ № 87669.2.83 - 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени 
със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 



01.07.2020 година, актуван с акт за публична общинска собственост  № 
3656 от  

1. Проектен ПИ № 87669.2.97, с проектна площ от 4.897 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.98; ПИ № 87669.2.99; ПИ № 
87669.2.100; ПИ № 87669.2.101; ПИ № 87669.2.102; ПИ № 87669.2.103; ПИ 
№ 87669.2.104; ПИ № 87669.2.105; ПИ № 87669.2.106; ПИ № 87669.4.1; 
ПИ № 87669.2.83; ПИ № 87669.1.6, 

2. Проектен ПИ № 87669.2.98, с проектна площ от 0.110 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.99; ПИ № 87669.2.42; ПИ № 
87669.1.6; ПИ № 87669.2.97, 

3. Проектен ПИ № 87669.2.99, с проектна площ от 5.604 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.100; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.98; ПИ № 87669.2.94; ПИ № 87669.2.95; ПИ № 87669.2.96, 

4. Проектен ПИ № 87669.2.100, с проектна площ от 5.090 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.99; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.101; ПИ № 87669.2.2,   

5. Проектен ПИ № 87669.2.101, с проектна площ от 0.139 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.100; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.102; ПИ № 87669.2.43, 

6. Проектен ПИ № 87669.2.102, с проектна площ от 4.559 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.103; ПИ № 87669.2.3;  ПИ № 
87669.2.101; ПИ № 87669.2.97, 

7. Проектен ПИ № 87669.2.103, с проектна площ от 4.436 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.4; ПИ № 87669.2.104; ПИ № 
87669.2.97; ПИ № 87669.2.102,     

8. Проектен ПИ № 87669.2.104, с проектна площ от 0.093 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 



при граници и съседи: ПИ № 87669.2.105; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.103; ПИ № 87669.2.42, 

9. Проектен ПИ № 87669.2.105, с проектна площ от 4.337 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.106; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.104; ПИ № 87669.3.31; ПИ № 87669.3.32; ПИ № 87669.3.27; ПИ № 
87669.3.2 и 

10. Проектен ПИ № 87669.2.106, с проектна площ от 0.090 дка, с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.4.1; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.105; ПИ № 87669.3.26. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 
реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

МОТИВИ: Във връзка с това, че на терен от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 е необходимо отделянето на сервитут от 3 
метра по южната граница на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.83 
с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, както и отделянето на 
обработваемата земя, която може да се използва за земеделски нужди и 
полски пътища за достъп. Ето защо, 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 № 452 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.98, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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.  

 

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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.98, с проектна площ от 0.110 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.99; ПИ № 87669.2.42; ПИ № 
87669.1.6; ПИ № 87669.2.9, образуван от поземлен имот с идентификатор 
№  87669.2.84 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 



Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
 ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост. 
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.98, образуван 
от поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84,  с проектна площ от 
0.110 дка се предвижда за използване като полски път за достъп до 
имотите на собствениците на земеделски земи. 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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 453 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.99, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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. 

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „Нива” на общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.99, с проектна площ от 5.604 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.100; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.98; ПИ № 87669.2.94; ПИ № 87669.2.95; ПИ № 87669.2.96, 
образуван от поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84 - публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 
година, поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за 
публична общинска собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
 ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 



собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
 ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

 МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.99, образуван 
от поземлен имот с идентификатор  №  87669.2.84,  с проектна площ от 
5.604 дка се предвижда за използване като обработваема земеделска земя. 
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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 454 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.100, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84- публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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.  

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 „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение” в 
„Нива” на общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.100, с проектна площ от 5.090 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.99; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.101; ПИ № 87669.2.2, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 



от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

 МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.100, 
образуван от поземлен имот с идентификатор   №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 5.090 дка се предвижда за използване като обработваема 
земеделска земя. 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 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 455 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.101, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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. 

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.101, с проектна площ от 0.139 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.100; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.102; ПИ № 87669.2.43, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 



имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

 МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.101, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 0.139 дка се предвижда за използване като полски път за достъп 
до имотите на собствениците на земеделски земи. 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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 456 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.102, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84- публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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. 

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „Нива” на общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.102, с проектна площ от 4.559 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи:                         ПИ № 87669.2.103; ПИ № 87669.2.3;  
ПИ № 87669.2.101; ПИ № 87669.2.97, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 



имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.102, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 4.559 дка се предвижда за използване като обработваема 
земеделска земя. 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 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 457 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.103, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84- публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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. 

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „Нива” на общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.103, с проектна площ от 4.436 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.4; ПИ № 87669.2.104; ПИ № 
87669.2.97; ПИ № 87669.2.102, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 



всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.103, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 4.436 дка се предвижда за използване като обработваема 
земеделска земя. 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 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 458 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.104, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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.  

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.104, с проектна площ от 0.093 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.105; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.103; ПИ № 87669.2.42, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 



имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

МОТИВИ: Във връзка с това, че Проектен ПИ 87669.2.104, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 0.093 дка се предвижда за използване като полски път за достъп 
до имотите на собствениците на земеделски земи. 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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 459 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.105, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84- публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

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. 

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „Нива” на общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.105, с проектна площ от 4.337 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.2.106; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.104; ПИ № 87669.3.31; ПИ № 87669.3.32; ПИ № 87669.3.27; ПИ № 
87669.3.2, образуван от поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84 - 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 
01.07.2020 година, поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84 актуван 
с акт за публична общинска собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 



собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.105, 
образуван от поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 4.337 дка се предвижда за използване като обработваема 
земеделска земя. 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 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 460 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.106, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година. 

 

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.  

  
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 „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на общински 
поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 87669.2.106, с проектна площ от 0.090 дка, с трайно 
предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с начин на 
трайно ползване „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, 
при граници и съседи: ПИ № 87669.4.1; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 
87669.2.105; ПИ № 87669.3.26, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 
19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година, поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 3656 от 03.04.2020 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 



Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  

МОТИВИ: Във връзка с това, че проектен ПИ 87669.2.106, 
образуван от поземлен имот с идентификатор  №  87669.2.84,  с проектна 
площ от 0.090 дка се предвижда за използване като полски път за достъп 
до имотите на собствениците на земеделски земи. 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 целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 461 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлени 
имоти с идентификатори № 78080.501.1322 и 78080.501.1324  по 
кадастралната карта на с. Царацово. 

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

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 

І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от 
публична в частна общинска собственост на следните поземлени имоти: 

- Поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1322 с площ от 
87 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: “За друг вид производствен, 
складов обект“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. 
Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на 
изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на поземления 
имот: 78080.501.1323, 78080.501.1176, 78080.501.1175, 78080.501.1018, 
78080.501.1321, 78080.501.1170 включен в новообразувания УПИ I-
501.1327 – производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД. 

- Поземлен имот с идентификатор 78080.501.1324 с площ от 197 
квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване: “ За друг вид 
производствен, складов обект“, по кадастралната карта и кадастрални 



регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 
05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, при граници 
на поземления имот: 78080.501.1175, 78080.501.1176, 78080.501.1323, 
78080.501.1170, включен в новообразувания УПИ I-501.1327 – 
производствени и складови дейности, ФЕЦ и ООД. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания 
по т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на 
чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  

МОТИВИ: С цел образуване на нов урегулиран поземлен имот с 
отреждане за „Производствени складови дейности, ФЕЦ и ООД“ по КК на 
село Царацово, необходимо е да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на следните поземлени имоти с идентификатори 
78080.501.1322 и 78080.501.1324.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 462 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.2336 
(номер по предходен план 0.336)- публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, 
засягащо поземления имот от 09.06.2022 година. 

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 „Депо за битови отпадъци (сметище)” в 
„Изоставена орна земя“ на общински поземлен имот, както следва: 
- Поземлен имот с идентификатор № 62858.501.2336 (номер по предходен 
план 0.336), с площ от 3.547 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци 
(сметище)”,  при граници и съседи: ПИ № 66915.25.68; 62858.501.2337; 
62858.501.1022 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Рогош, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-
18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение, засягащо поземления имот от 09.06.2022 година, актуван като 
публична общинска собственост с Акт № 3851 от 08.04.2021 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 



собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Близостта на с. Рогош до град Пловдив дава големи 
възможности на младите семейства, поради което много от тях се завръщат 
в селото. Горният имот от години не се ползва по предназначение. В 
момента неговата площадка е почистена и хигиенизирана. Целесъобразно е 
да се промени начина на трайно ползване на общински поземлен имот с 
идентификатор № 62858.501.2336 (номер по предходен план 0.336) по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош от „Депо за 
битови отпадъци (сметище)” в „Изоставена орна земя“,  с цел последваща 
процедура за разширение на регулацията на с. Рогош и обособяване на нов 
квартал в населеното място. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 463 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие  за изработване проект за изменение 

на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване на 
ПИ№38950.502.939 в кв.30 по регулационния план на с.Костиево,община 
Марица. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
   1.Дава съгласие за изработване изменение на ПУП-ПРЗ за 
ПИ№38950.502.939 в кв.30 по регулационния план на с.Костиево,община 
Марица. 
           2.Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ.  
 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване транспортен достъп е 
предвидена улица тупик. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 464 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния 
отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 
31.12.2021 год. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6   от ЗМСМА, чл.140, 
ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общински 
дълг.   

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 
 На основание чл. 52, ал.1  и чл. 21, ал.1, т.6   от ЗМСМА,  чл.140, 
ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси   
1. Приема отчета за касовото изпълнение на Община „Марица” към 
31.12.2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1. 
2. Приема изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и 
сметки за чужди средства на Община „Марица” към 31.12.2021 г., съгласно 
Приложения № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6. 
3. Приема отчета и информацията за касовото изпълнение на бюджета, 
сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2021 г. 
– обобщен -  Приложение № 7.  
4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма на 
Община „Марица” . към 31.12.2021 г., съгласно Приложение № 8. 
5. Приема отчет на план-сметка за приходите и разходите за 
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване за 2021 г., съгласно Приложение № 9. 
 
 
 
 



 

МОТИВИ: Настоящето  предложение  е в изпълнение на 
разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за общинския 
дълг. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 465 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния 
отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 
31.12.2021 год. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6   от ЗМСМА, чл.140, 
ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общински 
дълг.   

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.2, 
т.3 и ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за общинския 
дълг 
  Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на 
Община „Марица” към 31.12.2021 год., съгласно Приложение № 10. 
 

МОТИВИ: Настоящето  предложение  е в изпълнение на 
разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за общинския 
дълг. Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 466 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

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

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   

 
1. А. А. Ч., с. Бенковски, в размер на 1000лв. 

 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 467 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

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

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 468 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 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: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   
 
1. П. Н. И., с. Войводиново, в размер на 3000лв. 
 

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 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 469 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Правилника за 
финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . 

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 3000 лева /три хиляди лева/ на И. Г. Г., от с. Маноле, за лечение 
на безплодие чрез инвитро процедура. 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи, в съответствие 
с изискванията на  Правилника за финансово подпомагане на процедури и 
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община 
„Марица“. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 470 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

556 лева на всеки от лицата, засегнати от наводнението на 03.09.2022 г. в с. 
Трилистник, община Марица, област Пловдив 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА. 

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на 
засегнатите физически лица от наводнението на 03.09.2022 г. в с. 
Трилистник, община Марица, област Пловдив, съгласно приложения 
списък. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Списък на засегнатите физически лица  от 
наводнението на 03.09.2022 г. в с. Трилистник, община ,,Марица", област 
Пловдив; 
 2. Протокол от дейността и резултатите от работата на комисията, 
назначена със Заповед № РД-1354/03.09.2022 г. на кмета на община 
„Марица“ . 

МОТИВИ: Вследствие на природното бедствие 112 домакинства - 
жители на село Трилистник са засегнати от стихията и се нуждаят от 
финансова помощ, за да възстановяват нанесените им щети от погиналото 
имущество и покъщина. Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 471 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 
ОТНОСНО: Отпускане на финансова награда в размер на 1112 лева 

на лицата, участвали в спасяването на хора на 03.09.2022 г. по време на 
наводнението в с. Трилистник 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова награда на 
следните лица: 
1. Тихомир Мирчев Петров – 1112 /хиляда сто и дванадесет/ лева; 
2. Петър Мирчев Петров – 1112 / хиляда сто и дванадесет / лева; 
3. Костадин Иванов Гатев – 1112 / хиляда сто и дванадесет / лева; 
4. Даниел Маринов Царев – 1112 / хиляда сто и дванадесет / лева; 
5. Атанас Иванов Алексиев – 1112 / хиляда сто и дванадесет / лева; 
6. Петър Димитров Дойков – 1112 / хиляда сто и дванадесет / лева; 
7. Георги Николаев Богдански - 1112 / хиляда сто и дванадесет / лева 

МОТИВИ: На 03.09.2022 г. при скъсване на дига на река Стряма, 
нивото на река Стряма се повишава, излиза от коритото си и наводнява 
село Трилистник. В спасяването на жителите на село Трилистник лицата 
Тихомир Мирчев Петров, Петър Мирчев Петров, Костадин Иванов Гатев, 
Даниел Маринов Царев, Атанас Иванов Алексиев, Петър Димитров 
Дойков и Георги Николаев Богдански евакуират със собствен превоз 
нуждаещите се от помощ жители на село Трилистник. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 472 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 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: 
            
 / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

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

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

   Р А З Х О Д И 0  +30 000 -30 000  

1 52-06 603 

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

- 10990  - 10990 

 
2 52-06 622 Закупуване на косачки + 10000  + 10000  
3 52-01 623 Придобиване на хардуер + 630  + 630  

4 53-01 623 Придобиване на софтуер + 360  + 360  

5 52-06 603 

Инженеринг-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. 

+ 32 000  + 32 000 

 
 

6 
45-00 738 

Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел + 30 000  +30 000  

 

 
7 

52-06 622 
Озеленяване и изграждане на 
оросителна система парк с.Труд - ПИ 
73242.501.324 

- 29 931  - 29 931 
 



 
8 

52-06 622 
Изграждане на оросителна система 
парк с.Труд - ПИ 73242.501.324 +29 931  +29 931 

 
 

9 
52-06 622 

Озеленяване на  парк с.Труд - ПИ 
73242.501.324 +27 000  +27 000 

 

 
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 

-89 000  -89 000 

 

11 42-14 123 
обезщетения и помощи по решение 
на общинския съвет 

+ 70 000  + 70 000 
 

 
12 00-98 998 

резерв за непредвидени и 
неотложни разходи 

- 70 000  - 70 000 
 

 
 

  

МОТИВИ: Промените са компенсирани по разходната част на 
бюджета, без да се изменя общата му рамка. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 473 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за определяне на 

терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с 
идентификатор 73122.17.14, по КК на с. Трилистник, във връзка с докладна 
записка от Мирчо Петров Петров – Кмет на с. Трилистник. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

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 73122.17.14, по КК на с. Трилистник, Община „Марица“. 
 Площ за разполагане: 700,00 кв.м. 

МОТИВИ: Кметът на селото изразява положително мнение да бъде 
проведена процедурата по учредяване право на ползване. Служебно е 
изготвена схема за определяне на терен за разполагане на „Пчелни 
кошери“ , и във връзка с възникналото инвестиционно намерение, с цел 
осигуряване приходната част на бюджета, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 474 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на „Маси за кафе и безалкохолни напитки“, пред магазин за 
хранителни стоки в УПИ IV-кметство, поща, здравна служба, търговия, 
кв.28, по плана на с. Войсил, Община „Марица“/ПИ 501.341, по 
кадастрална карта на с. Войсил/. 

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

  
 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 
разполагане на: „Маси за кафе и безалкохолни напитки“, пред магазин за 
хранителни стоки в УПИ IV-кметство, поща, здравна служба, търговия, 
кв.28, по плана на с. Войсил, Община „Марица“/ПИ 501.341, по 
кадастрална карта на с. Войсил/. Общата площ, която заемат масите е 20,09 
кв.м. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 475 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-119/29.07.2022г. от „КАДРИ-

СПЕД“ ЕООД   за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 61412.26.46 - нива и 61412.26.31 – с НТП: за друг вид 
водно течение, водна  площ и ПИ 61412.26.40 – за друг вид застрояване  м. 
”Дзънгарица” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ  за ПИ 26.46 с  цел 
образуването на нов УПИ за жилищно строителство и включването му в 
ЗРП. 

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 и във връзка с чл.3 
ал.3,ал.5 и ал.7 от ППЗОЗЗ. 

  
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване проект 
на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатори № 61412.26.46 - нива и 61412.26.31 – с НТП: за 
друг вид водно течение, водна  площ и ПИ 61412.26.40 – за друг вид 
застрояване  м. ”Дзънгарица” по кадастралната карта на с.Радиново, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ  за 
ПИ 26.46 с  цел образуването на нов  
 

УПИ за жилищно строителство и включването му в ЗРП. 
 

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

 



поземлени имоти с идентификатори № 61412.26.46 - нива и 61412.26.31 – с 
НТП: за друг вид водно течение, водна  площ и ПИ 61412.26.40 – за друг 
вид застрояване  м. ”Дзънгарица” по кадастралната карта на с.Радиново, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица  Жм  с нетни устройствени показатели    
Пз < 45%,      Кинт – 0.9 ,  Поз > 45%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Възложителите  да изготвят  проектите от името на общината, както и да 
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 инвеститора 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 възникнала необходимост от жилищно 
строителство в имота, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 476 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-138/05.09.2022г. от Е. Д. П.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.84.4   м. ”Две могили” по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Складова и обществено 
обслужваща дейност“. 

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

  
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.84.4   м. ”Две могили” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за  
 

„Складова и обществено обслужваща дейност“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 

Поземлен имоти с идентификатор № 78080.84.4   м. ”Две могили” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 178-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 
1.0 ,  Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  да изготви  проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на Е. П. да проведе  процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



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

 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 477 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-10/1/04.08.2022г. от „Баруки“ ООД  

за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.29.27 и № 11845.29.30   м. ”Вельовица” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за  „Производствена и търговска дейност, 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) обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 11845.29.27 и № 11845.29.30   м. 
”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  
 
„Производствена и търговска дейност, ООД. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлени имоти с идентификатори № 11845.29.27 и № 11845.29.30   м. 
”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, 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  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 „Баруки“ 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 инвестицинно намерение, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 478 

 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 

 
ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 

изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и 
застрояване в обхвата на  ПИ 78080.501.1052  и ПИ № 78080.501.1292 и 
ПИ № 78080.501.1293 по КК  на с.Царацово, с цел образуването на нови 
УПИ с отреждане за „Склад за строителни материали“  и „Жилищно 
строителство“ по КК на село Царацово – съгласно скицата проект за 
изменение. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.62а, ал.4 
от ЗУТ, съгласно чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от 
ЗУТ   

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ 78080.501.1052  / частен имот /  и 
ПИ № 78080.501.1293 /общински имот/ и ПИ № 78080.501.1292  / 
общински имот /  по КК на с.Царацово, с цел образуването на нови 
урегулирани поземлени имоти с отреждане за „Склад за строителни 
материали“  и „Жилищно строителство“ по КК на село Царацово. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 
 
 



 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 479 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-106/18.07.2022г. от „МЕЗОН 

КРЕАТИВ“ ООД – управител Жанета Вълева Видева за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 
61412.23.15 - нива и 61412.16.166 /УПИ 000062-9-жилищно строителство/   
м. ”Червенков кладенец” по кадастралната карта на с.Радиново, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ  за ПИ 23.15 с  цел 
образуването на нови УПИ за жилищно строителство  и улица тупик 

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 № 61412.23.15 - нива и 61412.16.166 
/УПИ 000062-9-жилищно строителство/   м. ”Червенков кладенец” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ  за ПИ 23.15 с  цел образуването на нови 
УПИ за  

 
                              ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО   
 

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

                                                                                  



Поземлени имоти с идентификатори № 61412.23.15 - нива и 
61412.16.166    м. ”Червенков кладенец” по кадастралната карта на 
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област попадат по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица  Жм  с 
нетни устройствени показатели                Пз < 45%,      Кинт – 0.9 ,  Поз > 
45%  . 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от 
такива, във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на 
бъдещия обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно 
чл. 230, ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли 
в сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–
ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички 
части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от 

ЗОЗЗ. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване 
на изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено 
по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ 
и ПИ, ако има такива. 

 
Възложителите  да изготвят  проектите от името на общината, както 

и да 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 инвеститора да проведе  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 
6м. 

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП 
– План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от 
ЗУТ. 

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

 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 480 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-136/02.09.2022г. от Е. Д. П.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.111.3   м. ”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  „Складова и обществено обслужваща 
дейност“. 

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

  
След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.111.3   м. ”Юртови”  по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за  
 

„Складова и обществено обслужваща дейност“. 
 

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

 
Поземлен имоти с идентификатор № 78080.84.4   м. ”Две могили” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 179-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 
1.0 ,  Поз > 40%  . 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 481 

 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 

изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и 
застрояване в обхвата на  ПИ 73122.501.406  и ПИ № 73122.501.407 и ПИ 
№ 73122.501.447 по КК  на с.Трилистник  с цел образуването на нови УПИ 
с отреждане за „спорт и зеленина“ и „зеленина и ООД“  по КК на село 
Трилистник – съгласно скицата предложение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.62а, ал.4 
от ЗУТ, съгласно чл.108,ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от 
ЗУТ   

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на ПИ 
73122.501.406  и ПИ № 73122.501.407 и ПИ № 73122.501.447 по КК  на 
с.Трилистник  с цел образуването на нови УПИ с отреждане за „спорт и 
зеленина“ и „зеленина и ООД“  по КК на село Трилистник  и образуваното 
на квартал 56 / нов / – съгласно скицата предложение. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение на  община 
„Марица“ изгради спортна площадка в село Трилистник, е необходимо да 
изработи проект за ПУП-ПРЗ за част от улично пространство  за 
урегулиране на два нови имота с отреждане за „спорт и зеленина“ и 
„зеленина и ООД“  по КК на село Трилистник – съгласно скицата 



предложение. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 482 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

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

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
47113.24.31 в м. ”Черните места” по кадастралната карта на с.Манолско 
Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“. 

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

  
След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор                  № 47113.24.31 в м. ”Черните 
места” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане 
на урегулирани поземлени имоти за  
 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
 

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

 
Поземлeн имот с идентификатор № 47113.24.31 в м. ”Черните места” по 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” 
в структурна единица 612-Жм с нетни устройствени показатели Пз <  45%, 
Кинт – 0.9,  Поз > 45%  и височина  на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



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



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

 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 483 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по обявена 

Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – 
„Топъл обяд“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 
2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, с Проект 
„Топъл обяд в Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от 
Европейски социален фонд плюс. 

  
След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
  
1.  Община „Марица“ да реализира предоставянето на топъл обяд като 
местна дейност, с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски 
социален фонд плюс. 
2. Община „Марица“ да кандидатства по Процедура за безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за 
храни и основно материално подпомагане 2021-2027  с Проект „Топъл 
обяд в Община „Марица“. 
3. Срокът на решението за предоставяне на топъл обяд е в рамките на 
продължителността на Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027. 
4. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 
„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 
подготовката и кандидатстването с проектното предложение, както и 
изпълнението на дейностите по проекта, в съответствие с условията на 
Управляващия орган на безвъзмездната финансова помощ – Агенция 



социално подпомагане. 
 

МОТИВИ: Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури 
здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които 
не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват 
такава. Подпомагането на най-уязвимите жители на Община „Марица“ в 
условията на растяща инфлация и енергийна криза е въпрос на социално 
отговорно отношение и управление на общината. Ето зщо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 484 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Дофинансиране на  Проект „Топъл обяд в Община 

„Марица“ от Бюджета на Община „Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 96 
от Закона за публичните финанси 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Община „Марица“ да осигури съфинансиране от Бюджета на 
Община „Марица“ за предоставянето на топъл обяд по Проект „Топъл 
обяд в Община „Марица“ с финансовата подкрепа на Програма за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от 
Европейски социален фонд плюс, по Процедура за безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“   в размер на 1.00 
лева за приготвянето на единица продукт – топъл обяд. 
 

МОТИВИ: За да се изпълнят в максимална степен целите на 
Програмата и да се предостави истинска ефективна подкрепа на най-
уязвимите жители на Община „Марица“ е необходимо да се осигури 
съфинансиране от общинския бюджет  за брой приготвен обяд. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
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 № 485 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг за срок от  10 /десет/ години на самостоятелен обект - 
част от нежилищна сграда в с. Калековец, община “Марица” – област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и  чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, във вр. чл. 50 и чл. 145, 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 чрез публичен явен търг за срок от 10 /десет/ години, ведно с 
правото на достъп до общите и обслужващи части, както следва: 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 35300.502.412.1.18, с площ от 
25,90 кв.м., с предназначение „За делова и административна дейност”, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 35300.502.412.1.19, 35300.502.412.1.20, 
35300.502.412.1.17, под обекта: 35300.502.412.1.7,  над обекта: няма. 
Самостоятелният обект се намира на  етаж 3  в сграда с идентификатор № 
35300.502.412.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 
35300.502.412,  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Калековец, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
актувани като публична общинска собственост с Акт № 7 от 29.07.1999 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
Самостоятелният обект е с площ за наемане 25,90 кв.м. и целта на 
отдаването му под наем е използването му за “офис дейности“ 
 
ІІ. Приема и одобрява отдаването под наем да се извърши при начална 
тръжна месечна наемна  цена в размер на 2.00 лв. /два лева/ за кв.м. без 
ДДС или 51,80 лв. /петдесет и един лева и осемдесет стотинки /  без ДДС 
за 25,90 кв.м., определена, съгласно раздел II “Критерии при определяне 



размера на наемните цени”, т. II.3 от приетата от Общински съвет 
„Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени 
за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и 
тарифата към нея. 
Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
 
IIІ. Отдаването под наем на описаният в т. І самостоятелен обект за офис 
дейности,  да се извърши, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващи части, чрез провеждане на публичен явен търг по реда на 
Глава Шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси“, раздел втори „Търгове“ от НПУРОИ на Община „Марица“. 
 
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  самостоятелен обект, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
  

 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
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 № 486 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг за срок от  10 /десет/ години на самостоятелен обект - 
част от нежилищна сграда в с. Рогош, община “Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и  чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, във вр. чл. 50, чл.140 и чл. 145, 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 чрез публичен явен търг за срок от 10 /десет/ години, 
ведно с правото на достъп до общите и обслужващи части, както следва: 
Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.6, с площ от 
18,50 кв.м., с предназначение „ За обслужваща дейност за битови услуги”, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
62858.501.174.2.7, 62858.501.174.2.5,  под обекта: няма,  над обекта: 
62858.501.174.2.9 . 
Самостоятелният обект се намира на етаж 1  в сграда с идентификатор № 
62858.501.174.2, с предназначение „Сграда за битови услуги“, разположена 
в поземлен имот с идентификатор № 62858.501.174 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като публична 
общинска собственост с Акт № 10 от 23.02.2001 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията. 
Самостоятелният обект е с площ за наемане 18,50 кв.м. и целта на 
отдаването му под наем е използването му за “фризьорски услуги“ 
 
ІІ. Приема и одобрява отдаването под наем да се извърши при начална 
тръжна месечна наемна  цена в размер на 1.60 лв. /един лев и шестдесет 
стотинки/ за кв.м. без ДДС или 29,60 лв. /двадесет и девет лева и шестдесет 
стотинки /  без ДДС за 18,50 кв.м., определена, съгласно раздел II 



“Критерии при определяне размера на наемните цени”, т. II.3 от приетата 
от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер 
на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на 
Община “Марица” и тарифата към нея. 
Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
 
IIІ. Отдаването под наем на описаният в т. І самостоятелен обект за 
фризьорски услуги,  да се извърши, ведно с правото на достъп до общите и 
обслужващи части, чрез провеждане на публичен явен търг по реда на 
Глава Шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени 
конкурси“, раздел втори „Търгове“ от НПУРОИ на Община „Марица“. 
 
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  самостоятелен обект, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
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 № 487 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 155, взето с протокол № 13 от 

30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 
на строеж на П. К. В., върху общински урегулиран поземлен имот.   

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в предвид чл. 67, ал. 1 във 
връзка с чл. 100 от Закона за собствеността 

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 155, взето с 
протокол № 13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 
учредяване право на строеж на П. К. В., с постоянен адрес с. Царацово, 
върху общински поземлен  имот с идентификатор 78080.501.1010, с площ 
610 кв. м., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и 
начин на трайно ползване „Незастоен имот за жилищни нужди” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област 
Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ V-общ., 
кв.63, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 24 от 
15.04.2003 година.  
2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Във връзка с вх. № ЖС-21 от 06.04.2021 г. от П. К. В., 
съдържащо воля за отказ от ограничено вещно право на строеж върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, поради невъзможност за 



реализиране на строителството на жилищната сграда в общински имот.  От 
П. К. В. и съпругата му Д. К. В. са представени декларации съставляващи 
отказ от ограничено вещно право с нотариално заверени подписи, 
надлежно вписани в имотния регистър при Агенция по вписванията – 
Пловдив и в предвид чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 100 от Закона за 
собствеността, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
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 № 488 

Взето с протокол № 11 от 20.09.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на финансова награда в размер на една 

брутна заплата на Мирчо Петров – кмет на с. Трилистник 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА 

  
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова награда в 
размер на една брутна заплата на Мирчо Петров - кмет на с. Трилистник.  

 

МОТИВИ: На 03.09.2022 г. при скъсване на дига на река Стряма, 
нивото на реката се повишава, излиза от коритото си и наводнява село 
Трилистник, като нанася значителни вреди на публичното и частно 
имущество. Обявено е бедствено положение на територията на село 
Трилистник и в тази връзка кмета на населеното място г-н Мирчо Петров 
полага денонощни грижи в спасяването на жителите на селото, 
отводняване на канали, улична мрежа, опазване на имуществото на хората 
и всякаква друга дейност, свързана с нормализиране на обстановката в 
село Трилистник. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 


