
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 № 371 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 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.Граф Игнатиево се добавя: 

ПИ 501.1785 НТП "За друг вид производствен, складов обект"  - 5000 кв.м. 

 За с.Калековец се добавя: 

 пи 503.415      НТП Ниско застрояване (до 10м)      –    599 кв.м. 

 Пи 503.430      НТП Ниско застрояване (до 10м)      –    685 кв.м. 

 За с.Маноле се добавя: 

 ПИ 501.122  НТП  Ниско застрояване (до 10м)      –    461 кв.м. 

  

2.  В раздел „VІ. Отреждане  имоти за социални жилища по чл.49а от 

ЗОС“ 

 

За с.Калековец отпадат: 

 пи 503.415      НТП Ниско застрояване (до 10м)      –    599 кв.м. 

 Пи 503.430      НТП Ниско застрояване (до 10м)      –    685 кв.м. 

За с.Калековец се добавя: 

½ ид.част от ПИ 503.426 НТП Ниско застрояване (до 10м)  –  626 кв.м. 



 

4.  В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 

наем/аренда на имоти, общинска собственост. 

Частна общинска собственост: 

 

за с. Рогош се добавя: 
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62858.14.14    8731 Нива Казовете V 

 

 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, постъпили предложения на кметове по населени 

места за извършване на разпоредителни действия с имоти - общинска 

собственост, прекратени и приключили договори за наем, извършени 

процедури по разделяне на общински поземлени имоти с цел осигуряване 

на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, и за 

осъществяване на своята жилищна политика и своите социални функции за 

населението, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

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 № 372 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 5 /пет/ години на част от oбщински имот, 

представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „ Кафе  автомат 

” в с. Царацово 

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 

Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1  от 

НПУРОИ на Община „Марица” и чл. 5 и чл. 11, ал.2 от НРУППОТДОДТ  

на Община “Марица”, 

  

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да се 

отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години,  след провеждане на публичен 

явен търг за временно разполагане на  „Кафе автомат” – 1 брой в част от 

имот с идентификатор  №78080.501.1141, публична общинска собственост 

по КК и КР на с. Царацово, пред  УПИ III -562, от кв.47а /ПИ с 

идентификатор № 78080.501.562, съгласно Кадастрално – 

административна информационна система на АГКК/ по плана на с. 

Царацово, Община „Марица”, област Пловдив, както следва: 

 Терен  с площ от 0.56 кв.м., представляващ  част от имот - публична 

общинска собственост, за поставяне на стационарен преместваем обект – 

“Кафе автомат ”, съгласно схема за временно разполагане,  приета и 

одобрена  от Директора на д-я УТ на Община “Марица”,  с Протокол № 15 

от  09.05.2022 г. на ЕСУТ, Община “Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 

съвет на Община “Марица” с Решение № 255, взето с Протокол № 5 от  

17.05.2022 г.  

 Теренът представлява част от №78080.501.1141, целият с площ от  

8750 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин 

на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници и съседи: ПИ  

№№ 78080.501.1138, 78080.501.1140, 78080.501.558, 78080.501.557, 



78080.501.659, 78080.501.555, 78080.501.556, 78080.501.1148, 

78080.501.658, 78080.501.657, 78080.501.944, 78080.501.620, 78080.501.619, 

78080.501.598, 78080.501.597, 78080.501.596, 78080.501.595, 

78080.501.1305, 78080.501.1147, 78080.501.1146, 78080.501.563, 

78080.501.1145, 78080.501.932, 78080.501.562, 78080.501.1142, 

78080.501.1133, 78080.501.560, 78080.501.1130, 78080.501.915, 

78080.501.492, 78080.501.916, 78080.501.493, 78080.501.438, 

78080.501.1295, 78080.501.437, 78080.501.880, 78080.501.371, 

78080.501.1106, 78080.501.436, 78080.501.435, 78080.501.901, 

78080.501.918, 78080.501.902, 78080.501.559,  78080.501.1128, 

78080.501.1134 по КК и КР  на с. Царацово, Община “Марица” – област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-78/05.12.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК – София. 

 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 

провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 

цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой  - 

“Кафе автомат ”,  определена съгласно раздел V “Други“ Б. т.1  „Автомати 

за напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и 

терени общинска собственост по категория на населените места в Община 

„Марица“, Област Пловдив“, представляваща Приложение № 1 към 

Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 

помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“.  

 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 

месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  

 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 

цена.     

       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 5/пет/ години на описаният в т. І  

общински терен, 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 възникнало инвестиционно намерение, и 

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 № 373 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 5 /пет/ години на част от oбщински имот, 

представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „Кафе  

автомат“ в с. Строево 

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 

Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1  от 

НПУРОИ на Община „Марица“ и чл. 5, чл. 11, ал.2 от НРУППОТДОДТ  на 

Община „Марица”,  

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 І. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив дава съгласие да се 

отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години,  след провеждане на публичен 

явен търг за временно разполагане на  „Кафе автомат“ – 1 брой в част от 

имот с идентификатор  № 69874.501.1070, публична общинска собственост 

по КК и КР на с. Строево, пред  УПИ ХIII -274, от кв.47 /ПИ с 

идентификатор № 69874.501.274, съгласно Кадастрално – 

административна информационна система на АГКК/ по плана на с. 

Строево, Община „Марица“, област Пловдив, както следва: 

 

 Терен  с площ от 0.56 кв.м., представляващ  част от имот - публична 

общинска собственост, за поставяне на стационарен преместваем обект – 

„Кафе автомат“ – 1 бр., съгласно схема за разполагане на временен 

преместваем обект, приета от Експертен съвет по устройство на 

територията на Община „Марица“,  с Протокол № 15 от  09.05.2022 г. и 

одобрена от Главния архитект на Община „Марица”, съгл. чл.142, ал.6, т.1 

от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от 

Общински съвет на Община “Марица“ с Решение № 256, взето с Протокол 

№ 5 от  17.05.2022 г., влязло в сила на 31.05.2022 г.  



 Теренът представлява част от ПИ № 69874.501.1070, целият с площ 

от  474 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, 

начин на трайно ползване: „За друг поземлен имот за движение и 

транспорт“, при граници и съседи: ПИ  №№ 69874.501.278, 69874.501.279, 

69874.501.1020, 69874.501.1011, 69874.501.277, 69874.501.275, 

69874.501.274, 69874.501.1050, по КК и КР  на с. Строево, Община 

„Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-82/05.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, публична общинска 

собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС не се съставя акт за 

общинска собственост. 

 

 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 

провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 

цена е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС за 1 брой  - 

„Кафе автомат“,  определена съгласно раздел V „Други“ Б. т. 1  „Автомати 

за напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и 

терени общинска собственост по категория на населените места в Община 

„Марица“, Област Пловдив, представляваща Приложение № 1 към 

Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 

помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“. 

  

 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 

месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  

 

 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 

цена.     

 

       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 5/пет/ години на описаният в т. І  

общински терен, 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 възникнало инвестиционно намерение, и 

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  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 № 374 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 17806.501.1785, частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф 

Игнатиево, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и 

чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 от 

НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на ПИ № 

17806.501.1785, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 

21” АД,  гр. Пловдив в  размер на 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) 

лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, 

ал.3 от ЗОС и определя сумата в размер на 150 000,00 (сто и петдесет 

хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС като цена за продажба на 

недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената 

пазарна оценка. 

          2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 

продажба на поземлен имот № 17806.501.1785 в размер на 150 000,00 (сто 

и петдесет хиляди) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м., без ДДС. 

   3. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши 

продажба на поземлен имот № 17806.501.1785, с площ 5000 кв.м., трайно 

предназначение „Урбанизирана територия”, начин на трайно ползване "За 

друг вид производствен, складов обект“ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”, област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК-София, предишен идентификатор: 17806.501.953; 

номер по предходен план: УПИ VІІІ-501.1785-произв. и складови 

дейности, кв.84, при граници и  съседи: ПИ № 17806.501.1717; ПИ № 

17806.501.1784; ПИ № 17806.501.951; ПИ № 17806.501.1260, актуван с акт 

за частна общинска собственост № 4141/26.07.2022 година.  

  Данъчната оценка на поземлен имот № 17806.501.1785 е 18683,50 

(осемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и три лева и 50 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: Във връзка с осигуряване на 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  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 № 375 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 21169.501.265, частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Динк, 

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 12465,00 

(дванадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 15,00 

лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 

21169.501.265, 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 № 21169.501.265 в размер на 12465,00 

(дванадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева, без ДДС, по 15,00 

лв/кв.м. без ДДС). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на поземлен имот № 21169.501.265 с площ 831 кв. м., с 

трайно предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници и съседи: ПИ № 

21169.501.264; ПИ № 21169.501.263; ПИ № 21169.501.437; ПИ № 

21169.501.266; ПИ № 21169.501.379; ПИ № 21169.501.380 по 

кадастралната карта на с.Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 

РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор,  номер по предходен 

план: парцел VІІІ-265, кв.32 по ЗРП,  ул. "Тракия" № 17, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 3520/04.11.2019 година, надлежно вписан 

в Службата по вписванията – гр.Пловдив. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 21169.501.265 е 1908,60 (хиляда 

деветстотин и осем лева и 60 ст.) лева.лева )  

  4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от 

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез провеждане на публичен търг.   

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 

от купувача на описания в т.2 поземлен имот. 



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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство 

 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване на 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  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 № 376 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 35300.5.72 – частна общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, 

последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 22.01.2021 

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 № 35300.5.72, 

с площ от 474.037 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, 

начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия VІ, 

местност „Бегова могила” по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Калековец, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на 

АГКК - София, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот 

от 22.01.2021 г., при граници и съседи: ПИ № 35300.5.73; ПИ № 

35300.5.75; ПИ № 35300.5.71 и ПИ № 35300.6.167,  актуван като частна 

общинска собственост с Акт за частна общинска собственост № 0496-07 от 

28.05.2007 година, на три нови поземлени имота с проектни номера, както 



следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Проектен ПИ № 35300.5.166, с проектна площ от 21.571 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива“ в местността „Бегова могила”, при граници и 

съседи: ПИ № 35300.5.168, ПИ № 35300.5.167; 

- Проектен ПИ № 35300.5.167, с проектна площ от 0.229 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива“ в местността „Бегова могила”, при граници и 

съседи: ПИ № 35300.5.168, ПИ № 35300.6.167, ПИ № 35300.5.71, ПИ № 

35300.5.168, ПИ № 35300.5.16 

и 

- Проектен ПИ № 35300.5.168, с проектна площ от 452.237 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива“ в местността „Бегова могила”, при граници и 

съседи: ПИ № 35300.6.167, ПИ № 35300.5.73, ПИ № 35300.5.75, ПИ № 

35300.5.71, ПИ № 35300.5.167, ПИ № 35300.5.166, ПИ № 35300.5.167. 

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: Предложението е във връзка с инвестиционни намерения 

за изграждане на „Технологичен парк Пловдив“, намиращ се в землището 

на с. Калековец с мощност 630 MW и присъединяване на обекта към 

преносната електрическа мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД. Инициативата е свързана с развитието на оформящата се 

индустриална зона в района и за обезпечаване нуждите от електричество 

на населението. 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 № 377 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.397 – публична общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед №  

РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.07.2018 година.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 

РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.  

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 

РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

Общински съвет “Марица”- област Пловдив:  

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор №  

66915.12.397, с площ от 3.000 дка, с трайно предназначение „Земеделска 

територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 

ведомствен път”, при граници и съседи: ПИ № 66915.12.99; ПИ № 

66915.12.401; ПИ № 66915.12.400; ПИ № 66915.12.86;                      ПИ № 

66915.12.398; ПИ № 66915.12.87 - публична общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-36 от 

06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

ККиКР, засягащо поземления имот от 09.07.2018 година, е актуван с акт за 



публична общинска собственост  № 3170 от  

- Проектен ПИ № 66915.12.439, с проектна площ от 1.794 дка, при граници 

и съседи: ПИ № 66915.12.398; ПИ № 66915.12.86; ПИ № 66915.12.87; ПИ 

№ 66915.12.440 

и 

- Проектен ПИ № 66915.12.440, с проектна площ от 1.206 дка, при граници 

и съседи: ПИ № 66915.12.439; ПИ № 66915.12.87; ПИ № 66915.12.99; ПИ 

№ 66915.12.400. 

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: Инициативата е във връзка с това, че на терен имотът 

представлява обработваема земя, в западната си част граничи с два, а в 

северната си част с един общински път, които се използват от населението 

за достъп до имотите, предназначението му е отпаднало и може да се 

използва за други земеделски нужди. 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 № 378 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 61412.13.34 – публична общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-77 от 30.11.2007 година, последно изменение на ККиКР на с. 

Радиново, засягащо поземления имот от 13.10.2020 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 № 

61412.13.34, с площ от 2.091 дка, с трайно предназначение „Земеделска 

територия” и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 

ведомствен път” в местността „МАЮКОВ АЛЧАК“, при граници и съседи: 

ПИ № 61412.13.46; ПИ № 61412.14.179; ПИ № 61412.13.33; ПИ № 

61412.13.28; ПИ № 61412.13.27;  ПИ № 61412.13.26; ПИ № 61412.13.35; 

ПИ № 61412.13.66; ПИ № 61412.24.14; ПИ № 61412.13.57; ПИ № 

61412.13.31; ПИ № 61412.13.58; ПИ № 61412.24.4; ПИ № 61412.24.7; ПИ 



№ 61412.13.59 -  публична общинска собственост по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 година, 

последно изменение на ККиКР на с. Радиново, засягащо поземления имот 

от 13.10.2020 година, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост, на три 

нови поземлени имота с  

 

- Проектен ПИ № 61412.13.74, с проектна площ от 0.823 дка, с начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” в 

местността „МАЮКОВ АЛЧАК“, при проектни граници и съседи: ПИ № 

61412.13.75; ПИ № 61412.24.7; ПИ № 61412.13.35; ПИ № 61412.13.31; ПИ 

№ 61412.13.58; ПИ № 61412.13.59; 

- Проектен ПИ № 61412.13.75, с проектна площ от 0.357 дка, с начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” в 

местността „МАЮКОВ АЛЧАК“, при проектни граници и съседи: ПИ № 

61412.13.74; ПИ № 61412.24.7; ПИ № 61412.13.46; ПИ № 61412.13.76; ПИ 

№ 61412.13.66; ПИ № 61412.13.59 

И 

 

- Проектен ПИ № 61412.13.76, с проектна площ от 0.911 дка, с начин на 

трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” в 

местността „МАЮКОВ АЛЧАК“, при проектни граници и съседи: ПИ № 

61412.13.75; ПИ № 61412.13.26; ПИ № 61412.13.27; ПИ № 61412.13.28; ПИ 

№ 61412.13.35; ПИ № 61412.13.33; ПИ № 61412.13.46. 

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: Изготвен е  

проект за разделяне на ПИ № 61412.13.34, в изпълнение на  одобрен 

с Решение № 401, взето с протокол № 11 от 28.09.2021 година на 

Общински съвет „Марица“ – област Пловдив ПУП - парцеларен план в 

обхвата на ПИ с идентификатори № № 61412.13.66, 61412.13.46 и 

61412.13.34 в землището на с. Радиново, местност „Маюков алчак“, 

Община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с 



идентификатор № 61412.13.66. 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 № 379 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 61412.13.46 – публична 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- София, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот от 14.10.2014 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 № 

61412.13.46, с площ от 1.690 дка, с трайно предназначение „Територия, 

заета от води и водни обекти” и с начин на трайно ползване „Отводнителен 

канал”, при граници и съседи: ПИ № 61412.501.620; ПИ № 61412.13.33; 

ПИ № 61412.13.34; ПИ № 61412.24.7;  ПИ № 61412.501.650 – публична 

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- София, 

последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот от 14.10.2014 година, на два нови поземлени 



имота с проектни номера, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Проектен ПИ № 61412.13.77, с проектна площ от 0.516 дка, с начин на 

трайно ползване „Отводнителен канал”, при проектни граници и съседи: 

ПИ № 61412.13.78; ПИ № 61412.501.650; ПИ № 61412.24.7; ПИ № 

61412.13.34 

и  

- Проектен ПИ № 61412.13.78, с проектна площ от 1.174 дка, с начин на 

трайно ползване „Отводнителен канал”, при проектни граници и съседи: 

ПИ № 61412.13.77; ПИ № 61412.501.650; ПИ № 61412.501.620; ПИ № 

61412.13.33; ПИ № 61412.13.34. 

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: Изготвен е проект за разделяне на ПИ № 61412.13.46, в 

изпълнение на  одобрен с Решение № 401, взето с протокол № 11 от 

28.09.2021 година на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив ПУП - 

парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори № № 61412.13.66, 

61412.13.46 и 61412.13.34 в землището на с. Радиново, местност „Маюков 

алчак“, Община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот 

с идентификатор № 61412.13.66. 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 № 380 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.477, образуван от ПИ № 

38950.18.474 – частна общинска собственост по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 година, 

последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 25.05.2022 

година.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 

РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.  

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица”; чл. 56, ал.1, във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № 

РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

Общински съвет “Марица”- област Пловдив:  

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор № 

38950.18.477, образуван от ПИ № 38950.18.474, с площ от 36.120 дка, с 

трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно 

ползване „Нива” в местността „Русавов гьол“, при граници и съседи: ПИ 

№ 38950.18.34; ПИ № 38950.18.478; ПИ № 38950.18.25; ПИ № 

38950.18.473; ПИ № 38950.18.476; ПИ № 38950.18.33 - частна общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-84 от 06.12.2007 година, последно изменение на ККиКР, засягащо 



поземления имот от 25.05.2022 година, актуван с акт за частна общинска 

собственост  № 4091 от 24.03.2022 година, на два нови поземлени имота с 

проектни номера, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Проектен ПИ № 38950.18.483, с проектна площ от 31.120 дка, с 

начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Русавов гьол”, при 

граници и съседи: ПИ № 38950.18.484; ПИ № 38950.18.473; ПИ № 

38950.18.33; ПИ № 38950.18.478 

и 

- Проектен ПИ № 38950.18.484, с проектна площ от 5.000 дка, с начин 

на трайно ползване „Нива“ в местността „Русавов гьол”, при граници и 

съседи: ПИ № 38950.18.483; ПИ № 38950.18.473; ПИ № 38950.18.25; ПИ № 

38950.18.478. 

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: Предложението е във връзка с постъпило инвестиционно 

намерение за закупуване на част от 5 (пет) дка от поземлен имот с 

идентификатор № 38950.18.477, образуван от ПИ № 38950.18.474, което 

ще допринесе за увеличаване на приходната част в бюджета на общината. 

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 № 381 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1255 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 

цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1255 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 

въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 

независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 

на В. П. П., с адрес с. Скутаре, да бъде учредено следното ограничено 

възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 

идентификатор № 66915.502.1255 е с площ 823 кв. м., с Трайно 

предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Скутаре, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-

36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София,   номер по предходен 

план: УПИ ІІ-15, кв.1, ул. "Баба Тонка " № 3-а, с отреждане за нискоетажно 

жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.19; ПИ № 

66915.502.20; ПИ № 66915.502.21; ПИ № 66915.502.15, ПИ № 

66915.502.1197 и ПИ № 66915.502.14 за построяване на жилищна сграда, 

съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община 

„Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 



одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 

89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 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 № 382 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1927 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 

цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1927 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 

въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 

независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 

на К. Т. Д. с адрес с. Скутаре, да бъде учредено следното ограничено 

възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 

идентификатор № 66915.502.1927 с площ 627 кв. м., с Трайно 

предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по предходен план: УПИ 

ХІІІ-502.1927-жил. строителство, кв.38, с отреждане за нискоетажно 

жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1052; ПИ № 

66915.502.1933; ПИ № 66915.502.1932; ПИ № 66915.502.1928 за 

построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 

застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 

89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 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 № 383 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1970 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 

цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1970 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 

въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 

независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 

на И. Д. Х. с адрес с. Скутаре, да бъде учредено следното ограничено 

възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 

идентификатор № 66915.502.1970 с площ 619 кв. м., с Трайно 

предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по предходен план: УПИ ІІ-

502.1970-жил. строителство, кв.82, с отреждане за нискоетажно жилищно 

застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1011; ПИ № 

66915.502.1979; ПИ № 66915.502.1972;  ПИ № 66915.502.1971; ПИ № 

66915.502.1010; ПИ № 66915.502.1712 за построяване на жилищна сграда, 

съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община 

„Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

  

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 

89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 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 № 384 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1975 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 

цена в размер на 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1975 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив, 

въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от 

независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 

на Г. Н. Д. с адрес с. Скутаре, да бъде учредено следното ограничено 

възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с 

идентификатор № 66915.502.1975 с площ 617 кв. м., с Трайно 

предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по предходен план: УПИ 

VІІ-502.1975-жил. строителство, кв.82, с отреждане за нискоетажно 

жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 66915.502.1976; ПИ № 

66915.502.1934;  ПИ № 66915.502.1053; ПИ № 66915.502.1974 за 

построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 

застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 

вече определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно 

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

лицензиран оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и 

чл.77 от НПУРОИ. 

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 



на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 

89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 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 № 385 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 260, взето с протокол № 11 

от 25.06.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 260, взето с 

протокол № 11 от 25.06.2019  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 

№ 38950.57.131, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 

АД, гр. Пловдив в размер на 4192,00 лева без ДДС (четири хиляди сто 

деветдесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на 

чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4192,00 лева без ДДС (четири 

хиляди сто деветдесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за 

продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 

горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  

„2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.131 е с площ от 524 кв.м., с трайно 

предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 

кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-

84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та" при граници 

и съседи: ПИ № 38950.502.913; ПИ № 38950.57.132; ПИ № 38950.57.85; 

ПИ № 38950.57.130, съответстващ на УПИ Х-57.131, кв.47 по действащия 

регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 

РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив, актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 2886/07.07.2017 г., надлежно 

вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4192,00 лева 

без ДДС (четири хиляди сто деветдесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без 

ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.131 е 1858.90 лева.“ 

  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                                        

„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от Наредбата за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 

публичен търг, като определя началната тръжна цена за продажбата на 

имота в  размер на 4192,00 лева без ДДС (четири хиляди сто деветдесет и 

два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 

 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                                                 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство.“ 

  

МОТИВИ Имотът е включен в „Програма за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 

област Пловдив“ за 2022 година. След проучване на пазара на 

недвижимите имоти в населените места на общината, в частност за 

с.Костиево, както и повишението на цените на имотите, вследствие на 

инфлацията, бе възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Ето 

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

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 386 

 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 89, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 89, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 18 

510,00 (осемнадесет хиляди петстотин и десет ) лева, по 30,00 лв. без 

ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 

11845.502.1183, 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 № 11845.502.1183 в размер на 18 510,00 

(осемнадесет хиляди петстотин и десет )лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. “ 
 

 

 МОТИВИ С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 

имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.1183  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 89, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 



 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 387 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 90, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 90, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 18 180,00 

(осемнадесет хиляди сто и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. 

като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 

11845.502.1184, 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 № 11845.502.1184 в размер на 18 180,00 

(осемнадесет хиляди сто 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 № 11845.502.1184  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 90, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив Общински съвет „Марица“ намира 

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

решението за целесъобразно. 



 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 388 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 91, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение 

№ 91, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 17 

880,00 (седемнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без 

ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 

11845.502.1185, 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 № 11845.502.1185 в размер на 17 880,00 

(седемнадесет хиляди осемстотин 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 № 11845.502.1185  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 91, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 



 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 389 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 92, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 92, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1186, 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 № 11845.502.1186 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 № 11845.502.1186  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 92, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 



„Пловдивинвест-21” АД, гр. ПловдивЕто защо, Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 390 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 93, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 93, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 17 310,00 

(седемнадесет хиляди триста и десет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. като 

цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.1187, 

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 № 11845.502.1187 в размер на 17 310,00 

(седемнадесет хиляди триста и десет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. “ 

 

 

МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 

имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.1187  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 93, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 



 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 391 

 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 94, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 94, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 17 040,00 

(седемнадесет хиляди и четиридесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. като 

цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.1188, 

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 № 11845.502.1188 в размер на 17 040,00 

(седемнадесет хиляди и четиридесет) 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 № 11845.502.1188  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 94, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 



 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 392 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 95, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 95, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна  цена от 16 770,00 

(шестнадесет хиляди седемстотин и седемдест) лева, по 30,00 лв. без 

ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 

11845.502.1189, 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 № 11845.502.1189 в размер на 16 770,00 

(шестнадесет хиляди седемстотин и седемдест) 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 № 11845.502.1189  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 95, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 



„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 393 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 96, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение 

№ 96, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарната оценка от 

16 530 (шестнадесет хиляди петстотин и тридесет) лева, по 30,00 лв. без 

ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 

11845.502.1190, 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 № 11845.502.1190 в размер на 16 530 

(шестнадесет хиляди петстотин и тридесет) лева, по 30,00 лв. без 

ДДС/кв. м. “ 
 

МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 

имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.1190  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 96, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 



„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 394 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 97, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 97, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 16 290,00 

(шестнадесет хиляди двеста и деветдесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. 

м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 

11845.502.1191, 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 № 11845.502.1191 в размер на 16 290,00 

(шестнадесет хиляди двеста и деветдесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. 

м.“  

 

МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 

имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.1191  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 97, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 



„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 

 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 98, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 98, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 16 080,00 

(шестнадесет хиляди и осемдесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. като 

цена за продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.1192, 

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 № 11845.502.1192 в размер на 16 080,00 

(шестнадесет хиляди 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 № 11845.502.1192  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 98, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 



изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 396 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 99, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение 

№ 99, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 15 

870,00 (петнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, по 30,00 лв. 

без ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 

№ 11845.502.1193, 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 № 11845.502.1193 в размер на 15 870,00 

(петнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м.  

 

 

 

МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 

имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.1193  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 99, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 

изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 



„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо,  Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 397 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 100, взето с 

протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 100, 

взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г., както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена  от 17 100,00 

(седемнадесет хиляди и сто) лева, по 30,00 лв. без ДДС/кв. м. като цена 

за продажба на поземлен имот с идентификатор № 11845.502.1194, 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 № 11845.502.1194 в размер на 17 100,00 

(седемнадесет хиляди и сто) 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 № 11845.502.1194  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 100, взето 

с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. Съгласно оценителен доклад от месец юни 2022 година е 



изготвена нова пазарна оценка от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 398 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 137, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение 

№ 137, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 21 

690,00 (двадесет и една хиляди шестстотин и деветдесет) лева, по 30,00 

лв. без ДДС/кв. м. като цена за продажба на поземлен имот с 

идентификатор № 11845.502.1197, 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 № 11845.502.1197 в размер на 21 690,00 

(двадесет и една хиляди шестстотин и деветдесет)лева, по 30,00 лв. без 

ДДС/кв. м. “ 
 

 

МОТИВИ: С оглед увеличение на пазарните цени на недвижимите 

имоти се налага необходимостта от актуализация на същата за поземлен 

имот с идентификатор № 11845.502.1197  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 137, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 399 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 138, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 138, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1198, 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 № 11845.502.1198 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 № 11845.502.1198  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 138, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 400 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 139, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 139, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:   

            I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1199, 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 № 11845.502.1199 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 № 11845.502.1199  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 139, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 401 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 140, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 140, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1200, 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 № 11845.502.1200 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 № 11845.502.1200  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 140, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 402 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 141, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 141, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1201, 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 № 11845.502.1201 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 № 11845.502.1201  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 141, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 403 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 142, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

  

I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 

142, взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

II.  

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1202, 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 № 11845.502.1202 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 № 11845.502.1202  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 142, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 404 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 143, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 

чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 143, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1203, 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 № 11845.502.1203 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 № 11845.502.1203  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 143, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 405 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 144, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 144, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1204, 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 № 11845.502.1204 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 № 11845.502.1204  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 144, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 406 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 145, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 145, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1205, 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 № 11845.502.1205 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 № 11845.502.1205  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 145, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 407 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 146, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област 

Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 от НПУРОИ 

 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 I. Общински съвет „Марица” изменя т.1 и т.2 на свое Решение № 146, 

взето с протокол № 3 от 29.03.2022 както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1206, 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 № 11845.502.1206 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 № 11845.502.1206  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 146, взето 

с протокол № 3 от 29.03.2022 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 408 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 534, 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 № 534, 

взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. както следва:    

           I.1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

           „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена 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 № 

11845.502.1207, 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 № 11845.502.1207 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 № 11845.502.1207  по КК на с. Войводиново, и в 

тази връзка са налице предпоставки за изменение на Решение № 534, 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 409 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлен имот с идентификатор 78080.79.58 в с. Царацово, собственост на 

„Сенсор - С“ ООД.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, 

т.1 и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество, 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „СЕНСОР-С“ ООД 

със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, „Югоизточна 

промишлена зона“ ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115826556, представлявано 

от Пламен Цветков Панчев и Итцхак Еден, легитимиращо се като 

собственик съгласно Договор за замяна на земеделски земи № 170, том 13, 

рег. № 22685 от 18.08.2006 г. на следния поземлен имот:    

І.1. Поземлен имот с идентификатор 78080.79.58 с площ 50 кв. м., в 

местност „Найденови геренчета“, трайно предназначение на територията 

„Земеделска“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, 

предишен идентификатор: няма,  номер по предходен план: 079058, 

квартал 79, парцел 79.58-транспорт по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-

78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и 

съседи: 78080.79.62, 78080.79.27, 78080.79.61, 78080.141.35. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 

І.1 поземлен имот за публична общинска собственост, считано от деня, 

следващ датата на договора за дарение на този имот, сключен между 

дарителя и Кмета на Община „Марица“.   

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 

разходите са за сметка на Община „Марица“. 



ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 

общината да извърши всички правни и фактически действия по 

процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 

действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изграждане на пътна комуникация, 

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 № 410 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 

ползване на общински поземлени имоти/части от общински поземлени 

имоти от с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 

ведомствен път“ в имоти с начин на трайно ползване „Нива“, както и 

собствеността на имотите от публична в 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. 

 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; 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, във връзка със свое  

Решение № 369, взето с протокол № 9 от 19.07.2022 г. на Общински съвет 

– Марица, с  което се дава разрешение за изработване на специализиран 

ПУП- План за регулация и застрояване за обект: Индустриален парк – 

„Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица“, с цел образуване на 

нов урегулиран поземлен имот – УПИ 18.340, с отреждане за 

производствена и складова дейност“ по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Радиново,  разгледан от ЕСУТ при Община 

„Марица“ – област Пловдив и приет с Решение на № 1, взето с протокол № 

28 от 25.08.2022 година: 

І.1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и предлага 

начина на трайно ползване да се промени от „За селскостопански, горски, 

ведомствен път“ в „Нива“ на общински поземлени имоти/части от 

общински поземлени имоти 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, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.319 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

деветнадесет), с проектна площ от 1 478 кв.м. (хиляда четиристотин 

седемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.318, 

61412.18.27, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.78 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и осем), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 

целият с площ от 5 306 кв.м. (пет хиляди триста и шест квадратни метра), 

за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се 

съставя акт за общинска собственост.  

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.337 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и седем), с проектна площ от 4 988 кв.м. (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.336, 

61412.18.40, 61412.18.39, 61412.18.38, 61412.18.182, 61412.18.92, 

61412.18.104, 61412.18.103, 61412.18.102, 61412.18.101, 61412.18.100, 

61412.18.175, 61412.18.174, 61412.18.173, 61412.18.172, 61412.18.171, 

61412.18.34, 61412.18.166, 61412.18.165, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.81 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и едно), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 025 кв.м. 

(пет хиляди и двадесет и пет квадратни метра), за който съгласно чл. 56, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за общинска 

собственост. 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.330 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

тридесет), с проектна площ от 1 724 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), при съседи: 61412.18.331, 61412.18.41, 

61412.18.183, 61412.18.44, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.84 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. (пет хиляди 

и четиристотин петдесет и шест квадратни метра), за който съгласно чл. 

56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за 

общинска собственост. 

4. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.331 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и едно), с проектна площ от 3 732 кв.м. (три хиляди седемстотин 

тридесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.330, 61412.18.42, 

61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.92, 61412.18.28, 



61412.18.29, 61412.18.30, 61412.18.45, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.84 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. 

(пет хиляди и четиристотин петдесет и шест квадратни метра), за който 

съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя 

акт за общинска собственост. 

5. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.88 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и 

осем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

3 488 кв.м. (три хиляди четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: За селскостопански, горски и ведомствен път, категория на 

земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 018088, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.50, 

61412.18.313, 61412.18.314, 61412.18.315, 61412.18.54, 61412.18.95, 

61412.18.160, 61412.18.48, 61412.18.92, 61412.18.126, 61412.18.125, 

61412.18.124, 61412.18.123, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост. 

І.2. 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 имотите 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. 

¬І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 

трайно ползване на имотите по т. І. да започне процедура по отразяване на 

промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 

ІІ.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост след изпълнение на процедурите по промяна 

начина на трайно ползване на следните общински поземлени имоти, както 

следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.319 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

деветнадесет), с проектна площ от 1 478 кв.м. (хиляда четиристотин 

седемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.318, 

61412.18.27, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, образуван от ПИ с 



идентификатор 61412.18.78 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и осем), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 

целият с площ от 5 306 кв.м. (пет хиляди триста и шест квадратни метра), 

за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се 

съставя акт за общинска собственост.  

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.337 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и седем), с проектна площ от 4 988 кв.м. (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.336, 

61412.18.40, 61412.18.39, 61412.18.38, 61412.18.182, 61412.18.92, 

61412.18.104, 61412.18.103, 61412.18.102, 61412.18.101, 61412.18.100, 

61412.18.175, 61412.18.174, 61412.18.173, 61412.18.172, 61412.18.171, 

61412.18.34, 61412.18.166, 61412.18.165, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.81 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и едно), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 025 кв.м. 

(пет хиляди и двадесет и пет квадратни метра), за който съгласно чл. 56, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за общинска 

собственост. 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.330 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

тридесет), с проектна площ от 1 724 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), при съседи: 61412.18.331, 61412.18.41, 

61412.18.183, 61412.18.44, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.84 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. (пет хиляди 

и четиристотин петдесет и шест квадратни метра), за който съгласно чл. 

56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за 

общинска собственост. 

4. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.331 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и едно), с проектна площ от 3 732 кв.м. (три хиляди седемстотин 

тридесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.330, 61412.18.42, 

61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.92, 61412.18.28, 

61412.18.29, 61412.18.30, 61412.18.45, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.84 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. 

(пет хиляди и четиристотин петдесет и шест квадратни метра), за който 

съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя 

акт за общинска собственост. 

5. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.88 (шестдесет и една 



хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и 

осем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

3 488 кв.м. (три хиляди четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: За селскостопански, горски и ведомствен път, категория на 

земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 018088, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.50, 

61412.18.313, 61412.18.314, 61412.18.315, 61412.18.54, 61412.18.95, 

61412.18.160, 61412.18.48, 61412.18.92, 61412.18.126, 61412.18.125, 

61412.18.124, 61412.18.123, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост,  

под условие при изпълнение на следната процедура по т. I от настоящото 

решение, а именно: 

Комисия, назначена от началника на общинската служба по земеделие 

съставя протокол, в който отразява по повод извършената проверка на 

място констатирания начин на трайно ползване на имотите. Протоколът на 

комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и 

се съобщава на Община „Марица“ 

ІІ.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т.ІІ.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описаните по 

т. ІІ.1. общински поземлени имоти и отразяване на промяната по реда на 

чл. 60, ал. 1 и 2 от 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 за обект: 

Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален индустриален парк 

Марица“, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ 

18.340, с отреждане за производствена и складова дейност“ по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново,  

разгледан от ЕСУТ при Община „Марица“ – област Пловдив и приет с 

Решение на № 1, взето с протокол № 28 от 25.08.2022 година. В обхвата 

на ПУП-ПРЗ участват имоти – общинска собственост, които имат  

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно 

ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, като са с 

публичен характер на собствеността.  



За да продължи процедурата по изпълнение на решението на 

Общинския съвет следва: 

1. Да се извърши процедура по промяна начина на трайно ползване на 

имотите по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, отразяване на промяната 

в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, като от 

Службата по геодезия картография и кадастър на имотите бъде определен 

нов начин на трайно ползване „Нива“ по реда на Закона за общинската 

собственост. 

3. След промяната на начина на трайно ползване на имотите в 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, за същите 

следва да се съставят актове за частна общинска собственост с отразен 

новия начин 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 411 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 

ползване на части от общински поземлени имоти от с начин на трайно 

ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в имоти с 

начин на трайно ползване „Нива“ - 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. 

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, във връзка със свое  

Решение № 369, взето с протокол № 9 от 19.07.2022 г. на Общински съвет 

– Марица, с  което се дава разрешение за изработване на специализиран 

ПУП- План за регулация и застрояване за обект: Индустриален парк – 

„Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица“, с цел образуване на 

нов урегулиран поземлен имот – УПИ 18.340, с отреждане за 

производствена и складова дейност“ по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Радиново,  разгледан от ЕСУТ при Община 

„Марица“ – област Пловдив и приет с Решение на № 1, взето с протокол № 

28 от 25.08.2022 година: 

І.1. 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 „Нива“ на общински поземлени имоти/части от 

общински поземлени имоти 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, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.321 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и едно), с проектна площ от 1 115 кв.м. (хиляда сто и петнадесет 



квадратни метра), при съседи: 61412.18.322, 61412.18.194, 61412.18.320, 

61412.18.80, 61412.18.175, 61412.18.100, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.79 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, седемдесет и девет), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 886 кв.м. 

(пет хиляди осемстотин осемдесет и шест квадратни метра), актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 4140 от 18.07.2022 година. 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.324 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и четири), с проектна площ от 383 кв.м. (триста осемдесет и три 

квадратни метра), при съседи: 61412.18.323, 61412.18.79, 61412.18.175, 

61412.18.174, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.80 (шестдесет и 

една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 

осемдесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 488 кв.м. (три хиляди 

четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 4139 от 18.07.2022 година. 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.325 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и пет), с проектна площ от 2 892 кв.м. (две хиляди осемстотин 

деветдесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.39, 61412.18.40, 

61412.18.83, 61412.18.326, 61412.18.38 образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.82 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от  4 667 

кв.м. (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 4117 от 13.06.2022 

година. 

4. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.328 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и осем), с проектна площ от 1 790 кв.м. (хиляда седемстотин и 

деветдесет квадратни метра), при съседи: 61412.18.327, 61412.18.41, 

61412.18.42, 61412.18.329, 61412.18.82, 61412.18.40, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.83 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и три), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 2 784 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и четири квадратни 

метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4118 от 

13.06.2022 година. 

5. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.333 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и три), с проектна площ от 4 502 кв.м. (четири хиляди петстотин 

и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.332, 61412.18.45, 61412.18.30, 

61412.18.29, 61412.18.28, 61412.18.92, 61412.18.159, 61412.18.48, 



61412.18.126, 61412.18.125, 61412.18.124, 61412.18.123, 61412.18.86, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.85 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и пет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 650 кв.м. (пет хиляди шестстотин и 

петдесет квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 4119 от 13.06.2022 година. 

6. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.335 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и пет), с проектна площ от 735 кв.м. (седемстотин тридесет и пет 

квадратни метра), при съседи: 61412.18.334, 61412.18.50, 61412.18.123, 

61412.18.85, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.86 (шестдесет и 

една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 

осемдесет и шест), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 1 883 кв.м. (хиляда осемстотин 

осемдесет и три квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4120 от 14.06.2022 година. 

І.2. 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 имотите по т. І. по реда на Наредба  

№ РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

¬І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 

трайно ползване на имотите по т. І. 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 за обект: 

Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален индустриален парк 

Марица“, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ 

18.340, с отреждане за производствена и складова дейност“ по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново,  разгледан 

от ЕСУТ при Община „Марица“ – област Пловдив и приет с Решение на № 

1, взето с протокол № 28 от 25.08.2022 година.  В обхвата на ПУП-ПРЗ 

участват части от имоти – общинска собственост, които имат трайно 

предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни 

обекти“, с начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение“. 

За да продължи процедурата по изпълнение на решението на 

Общинския съвет следва: 



1. Да се извърши процедура по промяна начина на трайно 

ползване на частите от имотите в обхвата на ПУП – ПРЗ, с. Радиново от с 

начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение“ в имоти с начин на трайно ползване „Нива“, отразяване на 

промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново 

като от Службата по геодезия картография и кадастър на имотите бъде 

определен нов начин на трайно ползване „Нива“ по реда на Закона за 

общинската собственост. 

2. След промяната на начина на трайно ползване на имотите в 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, за същите 

следва да се съставят актове за частна общинска собственост с отразен 

новия начин на трайно ползване .   Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 412 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

изграден  инфраструктурен обект и предоставянето му като нов публичен 

актив на оператора „В и К“ ЕООД гр. Пловдив за стопанисване,  

поддържане и експлоатация 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, т.2 в), чл. 35  и чл.37 от 

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество,  чл.4.4,т.“в“ от „Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги“, сключен между АВИК и „В и К“ 

ЕООД гр.Пловдив, в сила от 01.04.2016г., във връзка с чл.198п, ал.1 от Закона 

за водите. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 I. Общински съвет „Марица“ приема дарението от фирма 

"СИГМАРЕФ" ЕООД с  ЕИК 202598406  за изграденият от нея  

инфраструктурен обект: 

ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА РЕ-НD Ф160 с L=392,00 

м за противопожарни, производствени и питейно – битови нужди на имот с 

идентификатор 73242.225.158, по полски пътища на с. Труд, Община 

„Марица“; 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА: 

106836,00 лв. без ДДС или 128203,20 лв. с ДДС 

     

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описания в точка 

І.1 инфраструктурен обект за публична общинска собственост. 

ІII. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 

общината да извърши всички правни и фактически действия по 

процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 

действащото законодателство. 

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 



общината да извърши всички правни и фактически действия по 

процедурата за предоставяне на цитирания нов публичен актив на Община 

„Марица“ на оператора „В и К“ ЕООД гр. Пловдив и включването им към 

Приложение I, съгласно чл.4.4 от „Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги“ от 28.01.2016г.,  изх.№АВК-

01-1/25.02.2016г., сключен между АВИК и „В и К“ ЕООД гр.Пловдив, в 

сила от 01.04.2016г. 

 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосоченият 

инфраструктурен обект  е с функция за осигуряване на питейна вода, вода 

за противопожарни и производствени нужди, като същият ще бъде 

използван за обществени нужди от всички прилежащи имоти по трасето му 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 413 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: 

„Пътна връзка за ПИ 11845.9.43 по КК на с.Войводиново“ за промяна 

предназначението на част от полски път с ИД №11845.9.58 в път с трайна 

настилка,  във връзка с процедура за промяна предназначението на 

земеделска земя. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна 

връзка за ПИ 11845.9.43 по КК на с. Войводиново“ за промяна 

предназначението на част от полски път с ИД №11845.9.58 в път с трайна 

настилка,  във връзка с процедура за промяна предназначението на 

земеделска земя. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на „Пътна връзка 

за ПИ 11845.9.43 по КК на с.Войводиново“ за промяна предназначението 

на част от полски път с ИД №11845.9.58 в път с трайна настилка,  във 

връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя.Ето 

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

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 414 

 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: ПУП - Парцеларен план за промяна предназначението 

на общински полски път с идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с 

идентификатор ПИ73242.63.31 в „територия за транспорт“, за осигуряване 

на транспортен достъп до  ПИ73242.63.34 и 73242.63.33 - представляващо 

УПИ с променено предназначение 65.15- складова база и офиси до път с 

трайна настилка, землище с.Труд, Община Марица; 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за Транспортен 

достъп и промяна предназначението на общински полски път с 

идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с идентификатор 

ПИ73242.63.31 в „територия за транспорт“, за осигуряване на транспортен 

достъп до  ПИ73242.63.34 и 73242.63.33 - представляващо УПИ с 

променено предназначение 65.15- складова база и офиси до път с трайна 

настилка, землище с.Труд, Община Марица 

 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на Транспортен 

достъп и промяна предназначението на общински полски път с 

идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с идентификатор 

ПИ73242.63.31 в „територия за транспорт“, за осигуряване на транспортен 

достъп до  ПИ73242.63.34 и 73242.63.33 - представляващо УПИ с 

променено предназначение 65.15- складова база и офиси до път с трайна 



настилка, землище с.Труд, 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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 415 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 53-01-383/01.07.2022г. и № 53-01-

382/1//15.07.2022г. от „КОМ-ТРАК“ ООД – управител Костадин Георгиев 

Патриков за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План 

за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 

идентификатори № 11845.47.8 и 11845.58.46 и 11845.47.7/УПИ I-047007-

жилищно строителство/   м. ”Владимиров чифлик” 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 ПИ 58.46 и ПИ 47.8, като се обедини с УПИ I-

047007-жилищно строителство , в цел образуването на два нови УПИ – за 

жилищно застрояване и включването им 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 , чл.20а от ЗОЗЗ 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 

проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  

поземлени имоти с идентификатори № 11845.47.8 и 11845.58.46 и 

11845.47.7/УПИ I-047007-жилищно строителство/   м. ”Владимиров 

чифлик” 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 ПИ 58.46 

и ПИ 47.8, като се обедини с УПИ I-047007-жилищно строителство , в цел 

образуването на два нови УПИ –  

 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗРП на 

с.Войводиново 

 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлени имоти с идентификатори № 11845.47.8 и 11845.58.46 и 



11845.47.7  , м. ”Владимиров чифлик” по кадастралната карта на 

с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област попадат по Общ 

устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 410-Жм  с 

нетни устройствени показатели  Пз < 60%,      Кинт – 1.2 ,  Поз > 40%  . 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 

и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

 

Възложителите  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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 416 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление от С. А. Б., И. С. Х. и С. И. П. за издаване на 

разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 

03839.501.910 и № 03839.38.493 в м. ”Крушките” по кадастралната карта 

на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 

промяна предназначението на земеделска земя  / ПИ 03839.38.493 по КК на 

с.Бенковски /   за неземеделски нужди по ЗОЗЗ , цел  отреждане на 

урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“. 

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

чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а, от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 

проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) обхвата на  

поземлен имот с идентификатор № 03839.501.910 и № 03839.38.493 в м. 

”Крушките” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, 

Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 

земеделска земя ПИ 03839.38.493 за неземеделски нужди по ЗОЗЗ , цел  

отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

 

 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлeни имоти с идентификатори № 03839.38.493 и 03839.501.910 в м. 

”Крушките” по кадастралната карта на с.Бенковски, 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%  и височина  на застрояване до 10 м. 



Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 

и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

Възложителите  да изготвят проектите от името на общината, както и да 

представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 

институции.  

 

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 

опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти- 

общинска собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на 

проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  

 Възлага на  собствениците да проведат  процедурата по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 

на проекти на техническата инфраструктура.    



Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди,  Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 417 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план 

на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 635-Жм 

(жилищна  структурна единица/зона) с част от структурна единица 626 – 

Псп , включваща имот с идентификатор № 47086.22.329 – общинска 

собственост в  м. “Гьопса герен““ по кадастралната карта на с.Маноле, 

Община „Марица“, област Пловдив. 

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

във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, 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  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 

от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, 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: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 

„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 635-Жм (жилищна  

структурна единица/зона) с част от структурна единица 626 – Псп , 

включваща имот с идентификатор № 47086.22.329 – общинска собственост 

в  м. “Гьопса герен““ по кадастралната карта на с.Маноле, Община 

„Марица“, област Пловдив,  съгласно приложеното предложение. 

Кмета на община „Марица“  да извърши последващи действия по 

изменение на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и 

нормативи за прилагане на същия. 

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.  

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. 

Одобрява приложеното техническо задание 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 нараснали нужди на населението на 

с.Маноле  от парцели за жилищно застрояване, Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 418 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе за уличен  водопровод до поземлен имот с идентификатор 

№73242.101.112, преминаващ през поземлени имоти, общинска 

собственост: ПИ 73242.501.1810, ПИ 73242.501.2829, ПИ 73242.501.1802 с 

НТП – второстепенна улица, ПИ 73242.101.102 с НТП – път от 

републиканската пътна мрежа и ПИ 73242.101.101, ПИ 73242.101.73 с НТП 

– за селскостопански, горски, ведомствен път, местност „Гарваница“, в 

землището на с. Труд, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с 

осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за 

опазване на земеделските земи. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за опазване на земеделските земи.  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на 

ПУП – Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от 

ЗУТ за провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе уличен  водопровод 

до поземлен имот с идентификатор №73242.101.112, преминаващ през 

поземлени имоти, общинска собственост: ПИ 73242.501.1810, ПИ 

73242.501.2829, ПИ 73242.501.1802 с НТП – второстепенна улица, ПИ 

73242.101.102 с НТП – път от републиканската пътна мрежа и ПИ 

73242.101.101, ПИ 73242.101.73 с НТП – за селскостопански, горски, 

ведомствен път, местност „Гарваница“, в землището на с. Труд, Община 

„Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно 

намерение и провеждане на процедура по Закона за опазване на 

земеделските земи. 

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 и отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 

отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. 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 в М 1: 1 000 като 

при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на 

комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета 

при спазване на следните изисквания: 

Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

            Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 419 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-102/13.07.2022г. и заявление № 94-

02-102/1//04.08.2022г.от А. В. И., и др.  за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 

обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 73122.14.3, № 

73122.14.5, № 73122.14.7, № 73122.14.6 и № 73122.14.8   м. ”Черкория” по 

кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска 

област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  

за  „Производствени и складови дейности, ООД  – Складове и сервиз на ел. 

уреди и апарати“. 

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 № 73122.14.3, № 73122.14.5, № 73122.14.7, № 

73122.14.6 и № 73122.14.8   м. ”Черкория” по кадастралната карта на 

с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 

ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  

 

„Производствени и складови дейности, ООД  – Складове и сервиз на ел 

уреди и апарати“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлени имоти с идентификатори № 73122.14.3, № 73122.14.5, № 

73122.14.7, № 73122.14.6 и № 73122.14.8   м. ”Черкория” по кадастралната 

карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област попада по 

Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 505-



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. 

 

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 инвеститорите да проведат  процедурата по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 



на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

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

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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 420 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица 

в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация 

по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по 

отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на 

Областния управител на Област Пловдив-изх. №АВК-02-50#2 от 

11.08.2022г. на представителя на Общината в Общото събрание на 

Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 13.09.2022г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.2, в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за 

водите 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

1.Упълномощава инж. Дочка Арнаудова – Гл. експерт „ВиК“ в Община 

„Марица“ да представлява Община  „Марица“ в извънредно присъствено 

заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив, свикано 

на 13.09.2022г., да изрази позицията на Община „Марица“ по предварително 

планиран дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив– 

изх. №АВК-02-50#2 от 11.08.2022г. и му дава мандат да гласува както 

следва: 

 
1.1. По т.1 от предварителния дневен  ред относно:  
 
Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 
2023 г. 

 
Да гласува със „ЗА“ приемане препоръчителния размер на вноската 
на държавата в бюджета на Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
гр.Пловдив за 2023г. в размер на 29 050,00 лева. 
 
1.2. По т.2 от предварителния дневен  ред относно: 
 
Одобряване на Подробна инвестиционна програма – 2022 г. на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив. 
 



Да гласува със „ЗА“ одобряване на Подробна инвестиционна 
програма – 2022г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. 
Пловдив. 
 
 
1.3. По т.3 от предварителния дневен ред относно: „Други“. 

 
Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица 

да изслуша представената информация и да уведоми Общински съвет 

„Марица“. 

 

След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, 

присъствалия представител на Община Марица да уведоми Общински 

съвет „Марица“ за взетите решения. 
 

МОТИВИ: Община „Марица“ е член на Асоциацията по В и К-

Пловдив. Според действащото законодателство Асоциацията по В и К- 

Пловдив е водещ регулаторен орган за управление, планиране и 

изграждане на водоснабдителните и канализационни системи за 

територията на област Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 421 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по избор на съдебни 

заседатели при Районен съд гр. Пловдив с мандат 2023 г. – 2027 г. 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка 

с чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

1. Общински съвет „Марица“ открива процедура по избор на 20 /двадесет/ 

броя съдебни заседатели за Районен съд Пловдив с мандат 2023 – 2027 г.  

2. Общински съвет „Марица“ създава комисия, която да извърши проверка 

на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд 

Пловдив, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до 

Общински съвет „Марица“, в състав от пет членове, както следва: 

 

 - Виолета Христодулова - Председател 

-  Петър Славков -член 

-  Красимира Пушкова-Филева -член 

-  Николинка Желязкова -член 

-  Никола Дончев –член 

 

3. Възлага на Председателя на Общински съвет „Марица“ да обяви в един 

местен ежедневник, в електронните медии, както и на интернет страницата 

на Община „Марица“ /в раздел "Общински съвет"/, откриването на 

процедурата по избор на съдебни заседатели и правилата за нейното 

провеждане, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт. 

4. Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за 

съдебни заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 

от ЗСВ, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване. 

5. Комисията да публикува на интернет страницата на Община „Марица“ 

/в раздел "Общински съвет"/, най-малко 14 дни преди датата на 

изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие 

кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и 

препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ. 

6. Комисията да представи в Общински съвет „Марица“ доклад по чл.68а, 



ал.3 от ЗСВ, в срок до 10.10.2022г., който да се публикува на интернет 

страницата на Община „Марица“ /в раздел "Общински съвет"/,  заедно с 

протокола от изслушването. 

 

МОТИВИ: Във връзка с протокол от Общо събрание на съдиите на 

Окръжен съд – Пловдив, провело се на 31.05.2022 г., относно определяне 

броя на съдебните заседатели с мандат 2023 г. – 2027 г. за Районен съд 

Пловдив, следва да се открием процедура по избор на съдебни заседатели. 

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

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 422 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за побратимяване на община „Марица“ с 

община „Тепебашъ - гр. Ескишехир, Република Турция.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

1. Дава съгласие за побратимяване на община „Марица“ и община 

„Тепебашъ – гр. Ескишехир, Република Турция и подписване на 

официални двустранни документи за сътрудничество. 

2. Възлага на кмета на Община „Марица“ изпълнението на 

настоящето решение. 

 

МОТИВИ: Във връзка със страгическото местоположение на 

общината, през чиято територия премиванат множество важни 

транспортни артерии от национално и транспортни коридори от 

международно значение, също така полагането на основите на 

сътрудничество с община „Тепебашъ“,  Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 2 



 

 

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 № 423 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на паралелки под норматив, слята 

паралелка и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в 

неспециализираните училища на територията на Община  „Марица“ за 

учебната 2022/2023 година. 

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

68 и чл. 69 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 1.Общински съвет „Марица” утвърждава списък на паралелките под 

норматив и слята паралелка в неспециализираните училища на 

територията на община „Марица” за учебната 2022/2023г., съгласно 

приложения списък в Приложение 1. 

         2. Общински съвет „Марица” разрешава осигуряването на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност за паралелките под 

норматив и слята паралелка в неспециализираните училища на 

територията на община „Марица” за учебната 2022/2023г., съгласно 

приложения списък в Приложение 2. 

         3. Средствата извън определените по стандарти за съответната 

дейност  за паралелките под норматив и слята паралелка в 

неспециализираните училищата на територията на Община „Марица” за 

учебната 2022/2023г. за периода м. Януари-м. Август  2023 г. да бъдат 

планирани в бюджет 2023г. 

        4. Актуализира бюджета на Община „Марица” за 2022г., съгласно 

Приложение 3. 

  

МОТИВИ: Предложението е продиктувано от демографските 

особености на общината – паралелката за съответния клас е единствена в 

съответното населено място. Сливането на паралелки би довело до 



влошаване на качеството на учебния процес и до отлив на ученици. Ето 

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

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 424 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Разкриване на втора група за целодневна организация 

на обучение към  ДГ „Щастливо детство”- с. Радиново, община Марица. 

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

310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 

58, ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 1. Общински съвет „Марица” дава съгласие за разкриване на втора 

група за целодневна организация на обучение  към ДГ „Щастливо детство” 

с административен адрес с. Радиново, ул.“Първа“ № 29, считано от 

учебната 2022г./2023г. 

2. Промяната да се отрази във функция „Образование” и Списък-Образец 

№ 2 на ДГ „Щастливо детство”, с. Радиново. 

МОТИВИ: През последните години се наблюдава положителен 

прираст на населението в с. Радиново. Капацитетът на детската градина не 

позволява да бъдат обхванат всички деца. Поради тази причина през 

настоящата година е построена нова сграда на детското заведение с 

капацитет за две групи. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е  № 425 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

ОТНОСНО: Завишаване броя на децата в групите на общинските 

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

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

чл. 256, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование /изм. и доп. ДВ, бр.37 от 21.04.2020 г./. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 1. Приема завишаване на броя на децата в групите на общинските 

детски градини на територията на община Марица до 28 деца в група, при 

наличие на условията по чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

 2. Настоящото решение да бъде със срок за една учебна година, 

считано от 15 септември 2022 г. до 14 септември 2023 г. 

МОТИВИ: След направено проучване за очаквания брой деца, които 

ще постъпят в детските градини през учебната 2022/2023 г. и справка за 

броя на децата регистрирани по настоящ адрес се констатира, че в детските 

градини на територията на община Марица има необходимост от 

завишаване  броя на децата в групите. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 426 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 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.М. И.Т. с. Царацово, в размер на 1000лв. 

 

 

 МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 427 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 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. И. И. Ц., с. Царацово, в размер на 1000лв. 

 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно.  

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 428 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 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. А. Р., с. Маноле, в размер на 1000лв. 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно.  

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 429 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 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 М., с. Маноле, , в размер на 500лв. 

 

  

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъобразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 430 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 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/ Д. И.К., 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“. Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 431 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

ОТНОСНО: Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кмет на община и кметове на кметства 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.5  от ЗМСМА, във връзка с  чл.5, ал. 16 

и чл.8, ал.3  от ПМС № 67/2010г. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

1.  Определя основни месечни заплати на Кмет на община и 

кметовете на кметства в Община „Марица”, в сила от  01.07.2022 

г., както следва: 

/Съгласно приложен списък/ 

                     

2. Определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число за 

трудов стаж и професионален опит – 1% за всяка година трудов 

стаж, на кмет на община и кмет на кметство, съгласно Вътрешни 

правила за работната заплата на общински бюджетни структури в 

Община „Марица”. 

 

МОТИВИ: Конкретните размери на индивидуалните основни 

месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от 

общинския съвет, като размерът на определените заплати не може да 

надхвърля основната месечна заплата на министър. Ето защо, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 432 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за допълнително финансиране на ФК 

„Марица“ – с. Ясно поле 

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

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 Определя 1000лв. допълнителни средства за 2022г. под формата на 

субсидии за организации с нестопанска цел за футболния отбор в с. Ясно 

поле. 

 

МОТИВИ: Във връзка с бъдещото развитие и осъществяване на 

дейността и участието на детските отбори в подобни спортни мероприятия 

, което ще допринесе за физическото възпитание и спорт у подрастващите 

на територията на общината, както и развитието на детско-юношеския 

футбол, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 433 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2022 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3  от 

ЗПФ. 

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 І. 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  

   П Р И Х О Д И + 26 500   + 26 500  

1 27-01  Такси за ползване на детски градини +16000   +16000  

2 27-02  Такси за детски ясли и др. по здравеоп. +25000   +25000  

3 36-19  Други неданъчни приходи +15000   +15000  

4 40-22  Постъпления от продажба на сгради - 56200   - 56200  

5 40-40  Постъпления от продажба на земя +26700   +26700  

   Р А З Х О Д И + 26 500  +78011 - 51511  

1 52-06 603 

Второстепенна канализ. мрежа г.HD PE 

ф. 315 с дължина L=146 м. по ул. 8-ма с. 

Трилистник в т. ч. стр. надзор 

- 56200   - 56200 

 

2 10-20 606 Външни услуги + 36000   + 36000  

3 10-20 619 Външни услуги + 36000   + 36000  
 

4 
10-20 832 

Външни услуги 
+ 36000  

 
+ 36000  

5 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 

- 108000   - 108000 

 



6 52-06 239 
Система за контрол на достъп в РПУ с. 

Труд 
- 1230 - 1230   

 

7 52-03 239 
Система за контрол на достъп в РПУ с. 

Труд 
+ 1230 + 1230   

 

8 51-00 606 
Основен ремонт на част от улица 

"Гурко" с. Рогош 
- 305832   - 305832 

 

9 52-06 606 
Изграждане на техническа 

инфраструктура по ул. „Гурко“ с. Рогош 
+ 324000   + 324000 

 

10 52-06 606 

Изграждане на техническа 

инфраструктура по ул. „Гурко“ с. Рогош 

– строителен надзор 

+ 2500   + 2500 
 

11 52-06 606 
Проектиране на техническа 

инфраструктура по ул. „Гурко“ с. Рогош 
+ 6000   + 6000 

 

12 51-00 603 

Подмяна на второстепенна 

водопроводна мрежа РЕ-HDФ90 по 

ул."Раковска" с.Войводиново 

- 10000   - 10000 
 

13 51-00 606 
Проектиране основен ремонт на улици 

- 109673   - 109673  

14 51-00 604 

Изработване на работен проект и 

авторски надзор за улично осветление на 

14 села в общината 

- 15000   - 15000 
 

15 52-03 759 

Изработване и монтаж на метална 

беседка – археологически комплекс 

„Малтепе“ 

- 22000   - 22000 
 

16 52-03 759 
Доставка на метална беседка – 

археологически комплекс „Малтепе“ 
+ 22000   + 22000 

 

17 52-06 714 
Изграждане на фитнес на открито 

с.Скутаре 
- 18000   - 18000 

 

18 52-06 714 
Инженеринг -Изграждане на фитнес на 

открито с.Скутаре 
+ 18000   + 18000 

 

19 52-06 626 
Изготвяне на технически проект "ПСОВ 

с.Калековец, ПИ 35300.14.519" 
- 100000   - 100000 

 

20 52-06 626 

Изготвяне на технически проект "ПСОВ 

с.Рогош-Скутаре, ПИ 62858.34.60 в 

землището на с.Рогош 

- 60000   - 60000 
 

21 00-98 998 Резерв + 118005  -50000 + 168005  

22 52-01 311 Придобиване на компютри и хардуер +7640   +7640  

23 52-05 311 
Придобиване на стопански инвентар 

-7640   -7640  

24 01-01 122 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+103356  +103356   

25 01-02 122 
Заплати на персонала по служ. правоотн. 

+21882  +21882   

26 05-51 122 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+16875  +16875   

27 02-01 122 
Възнагр. за нещатен персон. по тр. прав. 

-13000  -13000   

28 02-02 122 
Възнагр. за персон. по извънтр. правоотн 

-7911  -7911   

29 02-08 122 
Обезщетения за персонала 

-12000  -12000   

30 05-60 122 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+6715  +6715   

31 05-80 122 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+3505  +3505   

32 01-01 123 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+4855   +4855  



33 02-09 123 
Други плащания и възнаграждения 

+31920   +31920  

34 05-51 123 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+4305   +4305  

35 05-60 123 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+1765   +1765  

36 05-80 123 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+1030   +1030  

37 01-01 369 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+1200   +1200  

38 05-51 369 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+140   +140  

39 05-60 369 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+58   +58  

40 05-80 369 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+34   +34  

41 01-01 389 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+7524   +7524  

42 05-51 389 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+880   +880  

43 05-60 389 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+361   +361  

44 05-80 389 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+211   +211  

45 01-01 431 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+4872  +4872   

46 05-51 431 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+570  +570   

47 05-60 431 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+234  +234   

48 05-80 431 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+136  +136   

49 01-01 589 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+1110   +1110  

50 05-51 589 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+130   +130  

51 05-60 589 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+53   +53  

52 05-80 589 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+31   +31  

53 01-01 714 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+1086   +1086  

54 05-51 714 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+127   +127  

55 05-60 714 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+52   +52  

56 05-80 714 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+30   +30  

57 01-01 759 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+2166   +2166  

58 05-51 759 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+253   +253  

59 05-60 759 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+104   +104  

60 05-80 759 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+61   +61  

61 01-01 898 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+5796   +5796  

62 05-51 898 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+678   +678  

63 05-60 898 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+278   +278  

64 05-80 898 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+162   +162  



65 01-01 282 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+2328  +2328   

66 05-51 282 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+272  +272   

67 05-60 282 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+112  +112   

68 05-80 282 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+65  +65   

69 01-01 623 
Заплати на персонала по труд. правоотн. 

+9714   +9714  

70 05-51 623 
Осиг. вноски от работодатели за ДОО 

+1137   +1137  

71 05-60 623 
Здравноосиг. вноски от работодатели 

+466   +466  

72 05-80 623 
Вноски за ДЗПО от работодатели 

+272   +272  

73 52-19 311 

Изграждане на ограда ЦДГ с. Радиново – 

инженеринг +25100   +25100  

74 51-00 619 

Инженеринг - проектиране и основен 

ремонт на площад пред читалище с.Ясно 

поле +1600   +1600  

 

Промяната в средствата за заплати да се отрази в Приложението към 

Решение №181, взето с Протокол № 4 от 14.04.2022 г. 

  

 

ІІ. Разпределение на целева субсидия за капиталови разходи за 

2022г., съгласно ПМС №229/2022г. 

 

№ 

по 

ред 

§§ 

№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 

Всичко   

/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но държ. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

   П Р И Х О Д И +374 900   +374 900  

1 31-13  Целева субсидия за капиталови разходи +374 900   +374 900  

   Р А З Х О Д И +374 900   +374 900  

1 52-06 714 
Изграждане на спортна площадка с. 

Костиево – инженеринг +160 000   +160 000 
 

2 52-06 714 
Изграждане на спортна площадка с. 

Войводиново – инженеринг 
+160 000   +160 000 

 

3 52-19 311 
Изграждане на ограда ЦДГ с. Радиново – 

инженеринг 
+54 900   +54 900 

 

 

 

МОТИВИ: Промяната е свързана с осигуряване на средства за 

транспорт и товарене на фрезован асфалт, за транспорт и товарене земни 

маси и почистване на регулата по общински пътища и улици,  

актуализиране на наименованията на някои обекти и промяна на 



разходните параграфи, свързани с отчетността. Получена допълнителна 

целева субсидия за КР с ПМС 229/2022 г. Ето защо, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 434 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлени 

имоти с идентификатори № 03839.34.358 и 03839.34.355  по кадастралната 

карта на с. Бенковски. 

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 № 03839.34.358 с площ от 2 479 

квадратни метра, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: “За второстепенна улица“, местност „Селски 

ливади“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, 

одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на изпълнителния 

директор на АГКК-София, при граници на поземления имот: 03839.34.174, 

03839.34.193, 03839.34.166, 03839.34.165, 03839.34.357, включен в 

новообразувания УПИ 34.351 – производствена и складова дейност, с. 

Бенковски, община „Марица“. 

- Поземлен имот с проектен идентификатор 03839.34.355, с площ 59 

квадратни метра, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „За второстепенна улица“, местност „Селски 

ливади“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, 

одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на изпълнителния 

директор на АГКК-София, при граници на поземления имот: 03839.34.165, 

03839.34.354, 03839.34.198, включен в новообразувания УПИ 34.351 – 



производствена и складова дейност, с. Бенковски, община „Марица“. 

 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 

решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 

т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 

60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 

  

МОТИВИ:  Във връзка със Заповед № РД-09-936 от 29.06.2022 г. е 

одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ 34.198-друг 

вид производствен, складов обект, УПИ 34.31-друг вид производствен, 

складов обект, УПИ 34.30-друг вид производствен, складов обект, 

ПИ03839.34.165-частна собственост и части от общински имоти № 

03839.34.173, № 03839.34.166 и № 03839.34.197 по КК на с. Бенковски, 

като се образува нов УПИ 34.351-производствена и складова дейност, 

влязла в сила на 22.07.2022 г. относно уреждане на имуществени 

отношения между Община „Марица“ и „ПИЕРЕР & МАКСКОМ 

МОБИЛИТИ” ООД и образуване на общ УПИ с отреждане за 

производствена и складова дейност, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 435 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на общински поземлени имоти 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, 

части от които попадат в обхвата на ПУП – ПРЗ за обособяване на 

Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален индустриален парк 

Марица“. 

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. Общински съвет „Марица” – област Пловдив, във връзка със свое  

Решение № 369, взето с протокол № 9 от 19.07.2022 г. на Общински съвет 

– Марица, с  което се дава разрешение за изработване на специализиран 

ПУП- План за регулация и застрояване за обект: Индустриален парк – 

„Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица“, с цел образуване на 

нов урегулиран поземлен имот – УПИ 18.340, с отреждане за 

производствена и складова дейност“ по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Радиново,  разгледан от ЕСУТ при Община 

„Марица“ – област Пловдив и приет с Решение на № 1, взето с протокол № 

28 от 25.08.2022 година, разрешава разделянето на общински поземлени 



имоти, които имат трайно предназначение на територията: „Територия, 

заета от води и водни обекти“, с начин на трайно  

І.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.79 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и девет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 886 кв.м. (пет 

хиляди осемстотин осемдесет и шест квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

018079, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.80, 

61412.18.175, 61412.18.100, 61412.18.101, 61412.18.102, 61412.18.104, 

61412.18.103, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, 61412.18.170, 

61412.18.169, 61412.18.168, 61412.18.167, 61412.18.32,  

на три нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.320 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

двадесет), с проектна площ от 3 762 кв.м. (три хиляди седемстотин 

шестдесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.32, 61412.18.80, 

61412.18.321, 61412.18.170, 61412.18.169, 61412.18.168, 61412.18.167, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.79 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и девет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 886 кв.м. (пет хиляди осемстотин 

осемдесет и шест квадратни метра); 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.321 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста двадесет и 

едно), с проектна площ от 1 115 кв.м. (хиляда сто и петнадесет квадратни 

метра), при съседи: 61412.18.322, 61412.18.194, 61412.18.320, 61412.18.80, 

61412.18.175, 61412.18.100, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.79 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, седемдесет и девет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 886 кв.м. (пет хиляди 

осемстотин осемдесет и шест квадратни метра) 

и 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.322 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста двадесет и 

две), с проектна площ от 1 009 кв.м. (хиляда и девет квадратни метра), при 

съседи: 61412.18.321, 61412.18.194, 61412.18.130, 61412.18.92, 

61412.18.104, 61412.18.103, 61412.18.102, 61412.18.101, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.79 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 



дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и девет), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 5 886 кв.м. (пет хиляди осемстотин осемдесет и шест квадратни 

метра). 

І.2. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.80 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 488 кв.м. (три 

хиляди четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

018080, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.165, 

61412.18.66, 61412.18.34, 61412.18.171, 61412.18.172, 61412.18.173, 

61412.18.174, 61412.18.175, 61412.18.79, 61412.18.32, 61412.18.183, 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.323 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста двадесет и 

три), с проектна площ от 3 105 кв.м. (три хиляди сто и пет квадратни 

метра), при съседи: 61412.18.324, 61412.18.79, 61412.18.32, 61412.18.183, 

61412.18.165, 61412.18.166, 61412.18.34, 61412.18.171, 61412.18.172, 

61412.18.173, 61412.18.174, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.80 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, осемдесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 488 кв.м. (три хиляди 

четиристотин осемдесет и осем квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.324 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста двадесет и 

четири), с проектна площ от 383 кв.м. (триста осемдесет и три квадратни 

метра), при съседи: 61412.18.323, 61412.18.79, 61412.18.175, 61412.18.174, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.80 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 488 кв.м. (три хиляди четиристотин 

осемдесет и осем квадратни метра). 

І.3. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.82 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и две), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 



засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 4 667 кв.м. (четири 

хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

018082, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.83, 

61412.18.182, 61412.18.38, 61412.18.92, 61412.18.39, 61412.18.40, 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.325 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста двадесет и 

пет), с проектна площ от 2 892 кв.м. (две хиляди осемстотин деветдесет и 

два квадратни метра), при съседи: 61412.18.39, 61412.18.40, 61412.18.83, 

61412.18.326, 61412.18.38 образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.82 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, осемдесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 4 667 кв.м. (четири 

хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.326 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста двадесет и 

шест), с проектна площ от 1 776 кв.м. (хиляда седемстотин седемдесет и 

шест квадратни метра), при съседи: 61412.18.325, 61412.18.38, 

61412.18.182, 61412.18.92, 61412.18.83, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.82 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 4 667 кв.м. 

(четири хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра). 

І.4. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.83 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и три), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 2 784 кв.м. (две 

хиляди седемстотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

018083, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.41, 

61412.18.42, 61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.82, 

61412.18.92, 61412.18.183, 61412.18.40, 

на три нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.327 (шестдесет и една 



хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и седем), с проектна площ от 18 кв.м. (осемнадесет квадратни 

метра), при съседи: 61412.18.183, 61412.18.40, 61412.18.328, 61412.18.41, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.83 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и три), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 2 784 кв.м. (две хиляди седемстотин 

осемдесет и четири квадратни метра); 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.328 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и осем), с проектна площ от 1 790 кв.м. (хиляда седемстотин и 

деветдесет квадратни метра), при съседи: 61412.18.327, 61412.18.41, 

61412.18.42, 61412.18.329, 61412.18.82, 61412.18.40, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.83 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и три), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 2 784 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и четири квадратни 

метра) 

и 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.329 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и девет), с проектна площ от 976 кв.м. (деветстотин седемдесет и 

шест квадратни метра), при съседи: 61412.18.121, 61412.18.328, 

61412.18.82, 61412.18.92, 61412.18.43, 61412.18.122, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.83 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и три), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 2 784 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и четири квадратни 

метра). 

І.5. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.85 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и пет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 650 кв.м. (пет 

хиляди шестстотин и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018085, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.86, 61412.18.123, 

61412.18.124, 61412.18.125, 61412.18.126, 61412.18.48, 61412.18.159, 

61412.18.28, 61412.18.29, 61412.18.30, 61412.18.92, 61412.18.45, 

61412.18.44, 



на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.332 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и две), с проектна площ от 1 148 кв.м. (хиляда сто четиридесет и 

осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.333, 61412.18.86, 61412.18.44, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.85 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и пет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 650 кв.м. (пет хиляди шестстотин и 

петдесет квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.333 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и три), с проектна площ от 4 502 кв.м. (четири хиляди петстотин 

и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.332, 61412.18.45, 61412.18.30, 

61412.18.29, 61412.18.28, 61412.18.92, 61412.18.159, 61412.18.48, 

61412.18.126, 61412.18.125, 61412.18.124, 61412.18.123, 61412.18.86, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.85 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и пет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 650 кв.м. (пет хиляди шестстотин и 

петдесет квадратни метра). 

І.6. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.86 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и шест), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 1 883 кв.м. (хиляда 

осемстотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018086, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.51, 61412.18.50, 

61412.18.123, 61412.18.85, 61412.18.183, 61412.18.44, 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.334 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и четири), с проектна площ от 1 148 кв.м. (хиляда сто четиридесет 

и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.335, 61412.18.85, 

61412.18.44, 61412.18.183, 61412.18.51, 61412.18.50, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.86 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и шест), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 



площ от 1 883 кв.м. (хиляда осемстотин осемдесет и три квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.335 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и пет), с проектна площ от 735 кв.м. (седемстотин тридесет и пет 

квадратни метра), при съседи: 61412.18.334, 61412.18.50, 61412.18.123, 

61412.18.85, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.86 (шестдесет и 

една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 

осемдесет и шест), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 1 883 кв.м. (хиляда осемстотин 

осемдесет и три квадратни метра). 

 ІІ. Разрешава разделянето на общински поземлени имоти, които имат 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно 

ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  както следва:   

ІІ.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.78 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и осем), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 306 кв.м. (пет 

хиляди триста и шест квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, 

горски, ведомствен път, предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 018078, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 

61412.18.183, 61412.18.32, 61412.18.167, 61412.18.168, 61412.18.169, 

61412.18.170, 61412.18.92, 61412.18.194, 61412.18.130, 61412.18.27, 

61412.18.67, 61412.18.26, 61412.18.25, 61412.18.94, 61412.18.93, 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.318 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

осемнадесет), с проектна площ от 3 827 кв.м. (три хиляди осемстотин 

двадесет и седем квадратни метра), при съседи: 61412.18.319, 61412.18.167, 

61412.18.26, 61412.18.25, 61412.18.94, 61412.18.93, 61412.18.183, 

61412.18.32, 61412.18.167, 61412.18.168, 61412.18.169,  61412.18.170,   

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.78 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и осем), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 306 кв.м. (пет хиляди триста и шест 

квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.319 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

деветнадесет), с проектна площ от 1 478 кв.м. (хиляда четиристотин 



седемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.318, 

61412.18.27, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.78 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и осем), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 5 306 кв.м. (пет хиляди триста и шест квадратни метра). 

ІІ.2. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.81 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и едно), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 025 кв.м. (пет 

хиляди двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, 

горски, ведомствен път, предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 018081, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 

61412.18.40, 61412.18.39, 61412.18.38, 61412.18.182, 61412.18.104, 

61412.18.92, 61412.18.103, 61412.18.102, 61412.18.101, 61412.18.100, 

61412.18.175, 61412.18.174, 61412.18.173, 61412.18.172, 61412.18.183, 

61412.18.171, 61412.18.34, 61412.18.166, 61412.18.165, 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.336 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и шест), с проектна площ от 37 кв.м. (тридесет и седем метра), 

при съседи: 61412.18.337, 61412.18.165, 61412.18.183, 61412.18.40, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.81 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и едно), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 025 кв.м. (пет хиляди и двадесет и пет 

квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.337 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и седем), с проектна площ от 4 988 кв.м. (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.336, 

61412.18.40, 61412.18.39, 61412.18.38, 61412.18.182, 61412.18.92, 

61412.18.104, 61412.18.103, 61412.18.102, 61412.18.101, 61412.18.100, 

61412.18.175, 61412.18.174, 61412.18.173, 61412.18.172, 61412.18.171, 

61412.18.34, 61412.18.166, 61412.18.165, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.81 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и едно), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 025 кв.м. 

(пет хиляди и двадесет и пет квадратни метра). 



ІІ.3. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.84 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и 

четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

5 456 кв.м. (пет хиляди четиристотин петдесет и шест квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018084, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.44, 61412.18.45, 61412.18.30, 

61412.18.29, 61412.18.28, 61412.18.43, 61412.18.122, 61412.18.121, 

61412.18.92, 61412.18.42, 61412.18.183, 61412.18.41,  

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.330 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

тридесет), с проектна площ от 1 724 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и 

четири квадратни метра), при съседи: 61412.18.331, 61412.18.41, 

61412.18.183, 61412.18.44, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.84 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. (пет хиляди 

и четиристотин петдесет и шест квадратни метра) 

и 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.331 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и едно), с проектна площ от 3 732 кв.м. (три хиляди седемстотин 

тридесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.330, 61412.18.42, 

61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.92, 61412.18.28, 

61412.18.29, 61412.18.30, 61412.18.45, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.84 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. 

(пет  

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: 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 за обект: 

Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален индустриален парк 

Марица“, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ 

18.340, с отреждане за производствена и складова дейност“ по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново,  разгледан 

от ЕСУТ при Община „Марица“ – област Пловдив и приет с Решение на № 

1, взето с протокол № 28 от 25.08.2022 година.  ПУП – ПРЗ се изработва с 

цел обособяване на Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален 

индустриален парк Марица“.  

В обхвата на ПУП-ПРЗ участват: 

І. Части от имоти – общинска собственост, които имат трайно 

предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни 

обекти“, с начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение“; 

ІІ. Части от имоти – общинска собственост, които имат трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

Изготвени са проекти за разделяне на общинските имоти, за да се 

отделят частите от тях, попадащи в обхвата на ПУП – ПРЗ за обособяване 

на Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален индустриален парк 

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  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 436 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Процедура по промяна трайно предназначение на 

територията на ПИ 73242.150.69 по КК на с.Труд – общински имот 

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

с  чл. 25 от ЗКИР. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

  

 За поземлен имот с идентификатор 73242.150.69 – общинска 

публична собственост , да се промени трайното предназначение на 

територията от  „Земеделска“ в  „Територия на транспорта“. 

 Възлага на Кмета на община „Марица“ да извърши последващи 

действия за коректното отразяване на имота с КККР. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с констатирано несъответствие от за имота, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 437 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

ОТНОСНО: Във връзка със заявление № 94-02-107/1//23.08.2022г. 

на „Бизнес Център 2“ ООД за одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти в масив 18 

по КК на село Радиново е необходимо да се проведе процедура по промяна 

трайно предназначение на територията на поземлен имот с идентификатор 

61412.18.79 , поземлен имот с идентификатор 61412.18.80 , поземлен имот 

с идентификатор 61412.18.82 поземлен имот с идентификатор 61412.18.83 , 

поземлен имот с идентификатор 61412.18.85 , поземлен имот с 

идентификатор 61412.18.86  и поземлен имот с идентификатор 61412.18.89 

по КК на село Радиново. 

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

с  чл. 25 от ЗКИР. 

 След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 За поземлени имоти с идентификатори:  ПИ 61412.18.79 , ПИ  

61412.18.80 , ПИ 61412.18.82, ПИ 61412.18.83 , ПИ 61412.18.85 , ПИ 

61412.18.86 и поземлен имот с идентификатор 61412.18.89 по КК на село 

Радиново - всички с трайно предназначение на територията: територия, 

заета от води и водни обекти, да се промени в трайно предназначение на 

територията :  ЗЕМЕДЕЛСКА  

 Възлага на Кмета на община „Марица“ да извърши последващи 

действия за отразяване на имотите в КККР. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 438 

Взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО:  Вземане на решение за сключване на предварителен 

договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна 

границите на поземлени имоти. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във 

връзка с чл. 17, ал. 2, точка 3 и ал. 5 ЗУТ, чл. 36, ал. 2, т.1 от ЗОС, чл. 86, 

ал. 1, т. 3 от НПУРОИ 

   

 След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

  

 1. Общински съвет „Марица“ определя квоти за всеки от 

съсобствениците във връзка с специализиран ПУП-ПРЗ за обект: 

Индустриален парк „Въглеродно-неутрален индустриален парк „Марица“, 

с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ 18.340, с 

отреждане за производствена и складова дейност по кадастралната карта 

на с. Радиново, с площ от около 329 494 кв. м. по означените в син и 

червен цвят линии, щрихи и надписи, разгледан и приет от ЕСУТ при 

Община „Марица“ с Решение № 1, взето с протокол № 28 от 25.08.2022 г, 

като се образува нов УПИ 18.340- производствена и складова дейност, 

както следва:  

А/ За ОБЩИНА „МАРИЦА“ – 143 929/329 494 идеални части кв.м. от 

УПИ 18.340- производствена и складова дейност, с площ от около 329 494 

кв. м. по означените в син и червен цвят линии, щрихи и надписи. 

Б/ За “БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2” ООД – 185 565/329 494 идеални части кв. м. от 

УПИ 18.340- производствена и складова дейност, с площ от около 329 494 

кв. м. по означените в син и червен цвят линии, щрихи и надписи. 

 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на общинските 

имоти, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 

Пловдив в размер на 10 лева/кв.м., определени по реда на чл.22, ал.3 от 

ЗОС и определя 10 лева/кв.м., като цена за продажба на една  143 929/329 



494 идеални части кв.м. от УПИ 18.340- производствена и складова 

дейност, с площ от около 329 494 кв. м. по означените в син и червен цвят 

линии, щрихи и надписи, чрез прекратяване на съсобствеността, въз основа 

на горепосочената пазарна оценка. 

 

3. Дава съгласие да се сключи предварителен договор, а именно: 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 

Днес, ___.___.2022 г. в гр. Пловдив между: 

ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив със седалище и адрес на 

управление гр. Пловдив, бул."Марица" 57 А, ЕИК 000472182, 

представлявана от Димитър Иванов Иванов - кмет на община „Марица” на 

общината, от една страна, 

и 

„БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ ООД, със седалище и адрес на управление 

с.БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив , р-н 

Тракия, Пощенски код: 4023,Югоизточна промишлена зона, ул. "инж. Асен 

Йорданов" № 7, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 160062872, представлявано от ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ 

КЪНЧЕВ,  от друга страна, 

на основание чл. 9, чл. 19 от ЗЗД във връзка с и чл. 17, ал. 2, точка 3 и ал. 5 

ЗУТ, чл. 36, ал. 2, т.1 от ЗОС, чл. 86, ал. 1, т. 3 от НПУРОИ във връзка с 

Решение № 369, взето с Протокол № 9 от 19.07.2022 г. на Общински съвет 

„Марица“, с което се дава разрешение за изработване на специализиран 

ПУП-ПРЗ за обект: Индустриален парк „Въглеродно-неутрален 

индустриален парк „Марица“, с цел образуване на нов урегулиран 

поземлен имот – УПИ 18.340, с отреждане за производствена и складова 

дейност по кадастралната карта на с. Радиново, с площ от около 329 494 

кв. м. по означените в син и червен цвят линии, щрихи и надписи, 

разгледан и приет от ЕСУТ при Община „Марица“ с Решение № 1, взето с 

протокол № 28 от 25.08.2022 г, като се образува нов УПИ 18.340- 

производствена и складова дейност, се сключи настоящия предварителен 

договор. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

 

 

I. ОБЩИНА „МАРИЦА“, представлявана от кмета ДИМИТЪР 

ИВАНОВ ИВАНОВ, е собственик на следните недвижими имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.28 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двадесет и 

осем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-



18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 6 719 кв.м. (шест хиляди седемстотин и деветнадесет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018028, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.29, 61412.18.85, 61412.18.92, 

61412.18.84, актуван с Акт за частна общинска собственост № 88 от 

25.09.2003 година.   

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.28 е в размер на 67 190 

лева.  

Данъчната оценка е в размер на 60, 50 лв. 

2. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.29 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двадесет и 

девет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 6 799 кв.м. (шест хиляди седемстотин деветдесет и девет 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018029, при 

съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.30, 61412.18.85, 

61412.18.28, 61412.18.84, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1714 от 19.01.2012 година.   

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.29 е в размер на 67 990 

лева.  

Данъчната оценка е в размер на 55,10лв. 

3. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.30 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 8 

099 кв.м. (осем хиляди деветдесет и девет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 018030, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори 61412.18.45, 61412.18.85, 61412.18.29, 61412.18.84, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 90 от 25.09.2003 година.   

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.30 е в размер на 80 990 



лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 72, 90 лв. 

4. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.38 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и 

осем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.01.2012 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

15 859 кв.м. (петнадесет хиляди осемстотин петдесет и девет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018038, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.39, 61412.18.82, 

61412.18.182, 61412.18.81, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 1702 от 10.01.2012 година.   

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.38 е в размер на 158 

590 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 142, 70 лв. 

5. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.40 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 

четиридесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.01.2012 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

17 075 кв.м. (седемнадесет хиляди седемдесет и пет квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 

ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018040, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.83, 61412.18.82, 61412.18.39, 

61412.18.81, 61412.18.183,  актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 1704 от 10.01.2012 година.  

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.40 е в размер на 170 

750 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 153, 70 лв. 

6. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.42 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, четиридесет 

и две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 23 624 кв.м. (двадесет и три хиляди шестстотин двадесет и четири 



квадратни метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018042, при 

съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.41, 61412.18.84, 

61412.18.121, 61412.18.83, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 95 от 25.09.2003 година.  

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.42 е в размер на 236 

240 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 212, 60 лв. 

7. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.45 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, четиридесет 

и пет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.01.2012 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

25 920 кв.м. (двадесет и пет хиляди и деветстотин и двадесет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018045, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.44, 61412.18.85, 61412.18.30, 

61412.18.84, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1703 от 

10.01.2012 година.  

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.45 е в размер на 259 

200 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 233, 30 лв. 

8. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.319 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 

деветнадесет), с проектна площ от 1 478 кв.м. (хиляда четиристотин 

седемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.318, 

61412.18.27, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.78 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и осем), с площ от 5 306 

кв.м. (пет хиляди триста и шест квадратни метра), с трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“, находящ се в с. Радиново, 

общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. 

Радиново, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение от 13.10.2020 г., за който съгласно 

чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за 

общинска собственост.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.319 е в 

размер на 14 780 лева– 10 лв./кв. м.  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.78 е в размер на 10 



187, 50 лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.319 

е в размер на 2 837, 75лв. 

9. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.48 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, четиридесет 

и осем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 14 731 кв.м. (четиринадесет хиляди седемстотин тридесет и един 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018048, при 

съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.126, 61412.18.88, 

61412.18.160, 61412.18.159, 61412.18.85, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 97 от 25.09.2003 година.  

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.48 е в размер на 147 

310 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 132, 60 лв. 

10. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.321 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и едно), с проектна площ от 1 115 кв.м. (хиляда сто и петнадесет 

квадратни метра), при съседи: 61412.18.322, 61412.18.194, 61412.18.320, 

61412.18.80, 61412.18.175, 61412.18.100, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.79 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, седемдесет и девет), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 886 кв.м. 

(пет хиляди осемстотин осевдесет и шест квадратни метра), с трайно 

предназначение на територията: „Територия заета от води и водни обекти“, 

начин на трайно ползване: „За друг вид водно течение, водна площ, 

съоръжение“, находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. Радиново, одобрени със 

Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение от 13.10.2020 г., актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4140 от 18.07.2022 година.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.321 е в 

размер на 11 150 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.79 е в размер на 11 

301, 10лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.321 е 

в размер на 2 140, 80лв. 

11. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.324 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и четири), с проектна площ от 383 кв.м. (триста осемдесет и три 

квадратни метра), при съседи: 61412.18.323, 61412.18.79, 61412.18.175, 



61412.18.174, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.80 (шестдесет и 

една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 

осемдесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 488 кв.м. (три хиляди 

четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение 

на територията: „Територия заета от води и водни обекти“, начин на 

трайно ползване: „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. Радиново, одобрени със Заповед РД-18-

77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 

от 13.10.2020 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4139 от 

18.07.2022 година.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.324 е в 

размер на 3 830 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.80 е в размер на 6 697 

лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.324 е в 

размер на 735, 36 лв. 

12. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.337 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и седем), с проектна площ от 4 988 кв.м. (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и осем квадратни метра), при съседи: 61412.18.336, 

61412.18.40, 61412.18.39, 61412.18.38, 61412.18.182, 61412.18.92, 

61412.18.104, 61412.18.103, 61412.18.102, 61412.18.101, 61412.18.100, 

61412.18.175, 61412.18.174, 61412.18.173, 61412.18.172, 61412.18.171, 

61412.18.34, 61412.18.166, 61412.18.165, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.81 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и едно), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 025 кв.м. 

(пет хиляди и двадесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на 

територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“, находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. 

Радиново, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение от 13.10.2020 г., за който съгласно 

чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за 

общинска собственост.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.337 е в 

размер на 49 880 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.81 е в размер на 9 648 

лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.324 е в 

размер на 9 576, 96  лв. 

13. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.325 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и пет), с проектна площ от 2 892 кв.м. (две хиляди осемстотин 



деветдесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.39, 61412.18.40, 

61412.18.83, 61412.18.326, 61412.18.38 образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.82 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от  4 667 

кв.м. (четири хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), с 

трайно предназначение на територията: „Територия заета от води и водни 

обекти“, начин на трайно ползване: „За друг вид водно течение, водна 

площ, съоръжение“, находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. Радиново, одобрени със 

Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение от 13.10.2020 г., актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4117 от 13.06.2022 година.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.325 е в 

размер на 28 920 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.82 е в размер на 8 960, 

60 лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.325 е в 

размер на 5 552, 62  лв. 

14. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.328 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

двадесет и осем), с проектна площ от 1 790 кв.м. (хиляда седемстотин и 

деветдесет квадратни метра), при съседи: 61412.18.327, 61412.18.41, 

61412.18.42, 61412.18.329, 61412.18.82, 61412.18.40, образуван от ПИ с 

идентификатор 61412.18.83 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 

дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и три), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 2 784 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и четири квадратни 

метра), с трайно предназначение на територията: „Територия заета от води 

и водни обекти“, начин на трайно ползване: „За друг вид водно течение, 

водна площ, съоръжение“, находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. Радиново, одобрени 

със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение от 13.10.2020 г., актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4118 от 13.06.2022 година.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.328 е в 

размер на 17 900 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.83 е в размер на 5 345, 

30 лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.328 е в 

размер на 3 436, 81  лв. 

15. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.331 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и едно), с проектна площ от 3 732 кв.м. (три хиляди седемстотин 

тридесет и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.330, 61412.18.42, 

61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.92, 61412.18.28, 



61412.18.29, 61412.18.30, 61412.18.45, образуван от ПИ с идентификатор 

61412.18.84 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 

осемнадесет, точка, осемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 

Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 456 кв.м. 

(пет хиляди и четиристотин петдесет и шест квадратни метра), с трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„За селскостопански, горски, ведомствен път“, находящ се в с. Радиново, 

общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“ по КККР на с. 

Радиново, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение от 13.10.2020 г., за който съгласно 

чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя акт за 

общинска собственост.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.331 е в 

размер на 37 320 лева– 10 лв./кв. м.. 

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.84 е в размер на 10 

475, 50  лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.331 

е в размер на 7 165, 43  лв. 

16. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.333 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и три), с проектна площ от 4 502 кв.м. (четири хиляди петстотин 

и два квадратни метра), при съседи: 61412.18.332, 61412.18.45, 61412.18.30, 

61412.18.29, 61412.18.28, 61412.18.92, 61412.18.159, 61412.18.48, 

61412.18.126, 61412.18.125, 61412.18.124, 61412.18.123, 61412.18.86, 

образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.85 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и пет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 

„КРИВАТА НИВА“, с площ от 5 650 кв.м. (пет хиляди шестстотин и 

петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: 

„Територия заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване: „За 

друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“ по 

КККР на с. Радиново, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 13.10.2020 г., 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 4119 от 13.06.2022 

година.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.333 е в 

размер на 45 020 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.85 е в размер на 10 848 

лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.333 е в 

размер на 8 643, 84  лв. 

17. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.335 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 

тридесет и пет), с проектна площ от 735 кв.м. (седемстотин тридесет и пет 

квадратни метра), при съседи: 61412.18.334, 61412.18.50, 61412.18.123, 



61412.18.85, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.86 (шестдесет и 

една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 

осемдесет и шест), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 

местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 1 883 кв.м. (хиляда осемстотин 

осемдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на 

територията: „Територия заета от води и водни обекти“, начин на трайно 

ползване: „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, находящ 

се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА 

НИВА“ по КККР на с. Радиново, одобрени със Заповед РД-18-

77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 

от 13.10.2020 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4120 от 

14.06.2022 година.  

Пазарната оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.335 е в 

размер на 7 350 лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.86 е в размер на 3 615, 

40 лв., данъчна оценка на ПИ с проектен идентификатор 61412.18.333 е в 

размер на 1 411, 22  лв. 

18. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.88 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, осемдесет и 

осем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 

на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 

3 488 кв.м. (три хиляди четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 

ползване: „За селскостопански, горски и ведомствен път“, категория на 

земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 018088, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.50, 

61412.18.313, 61412.18.314, 61412.18.315, 61412.18.54, 61412.18.95, 

61412.18.160, 61412.18.48, 61412.18.92, 61412.18.126, 61412.18.125, 

61412.18.124, 61412.18.123, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост не се съставя акт за общинска собственост.  

Пазарната оценка на ПИ с идентификатор 61412.18.88 е в размер на 34 880 

лева– 10 лв./кв. м..  

Данъчната оценка е в размер на 6 697 лв. 

 

II. “БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2” ООД, представлявано от Валентин Кънчев 

Кънчев, е собственик на следните недвижими имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.34 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и четири), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 



засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 13 

365 кв.м. (тринадесет хиляди триста шестдесет и пет квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 

ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018034, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.166, 61412.18.81, 

61412.18.171, 61412.18.80. Акт за собственост нот. акт № 68, т. 5, вх.рег. № 

1465 от 01.02.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

2. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.43 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, четиридесет и три), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 10 

912 кв.м. (десет хиляди деветстотин и дванадесет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 018043, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори 61412.18.122, 61412.18.84, 61412.18.92, 61412.18.83. Акт 

за собственост нот. акт № 144, т. 45, вх.рег. № 14568 от 02.06.2008г. на 

Служба по вписванията – Пловдив. 

3. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.95 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, деветдесет и пет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 

020 кв.м. (три хиляди и двадесет квадратни метра), трайно предназначение 

на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, 

категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 018095, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 

61412.18.54, 61412.18.96, 61412.18.92, 61412.18.88. Акт за собственост нот. 

акт № 154, т. 65, вх.рег. № 20744 от 24.08.2008г. на Служба по вписванията 

– Пловдив. 

4. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.97 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, деветдесет и седем), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 9 



947 кв.м. (девет хиляди деветстотин четиридесет и седем квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 

ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018097, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.89, 61412.18.96, 61412.18.92, 

61412.18.54. Акт за собственост нот. акт № 149, т. 21, вх.рег. № 6822 от 

24.03.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

5. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.100 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто), находящ се в с. 

Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот е от 20.06.2022 г., с адрес на поземления имот: 

с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 916 кв.м. (три 

хиляди деветстотин и шестнадесет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 018100, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори 61412.18.81, 61412.18.101, 61412.18.79, 61412.18.175. Акт 

за собственост нот. акт № 66, т. 5, вх.рег. № 1458 от 01.02.2008г. на 

Служба по вписванията – Пловдив. 

6. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.103 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто и три), находящ 

се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 

915 кв.м. (три хиляди деветстотин и петнадесет квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 018103, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори 61412.18.102, 61412.18.81, 61412.18.104, 61412.18.79. Акт 

за собственост нот. акт № 69, т. 5, вх.рег. № 1466 от 01.02.2008г. на 

Служба по вписванията – Пловдив. 

7. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.122 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто двадесет и две), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 9 

894 кв.м. (девет хиляди осемстотин деветдесет и четири квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 



ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018122, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.121, 61412.18.84, 

61412.18.43, 61412.18.83. Акт за собственост нот. акт № 143, т. 45, вх.рег. 

№ 14567 от 02.06.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

8. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.123 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто двадесет и три), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 4 

913 кв.м. (четири хиляди деветстотин и тринадесет квадратни метра), 

трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно 

ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018123, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.50, 61412.18.88, 

61412.18.124, 61412.18.85, 61412.18.86. Акт за собственост нот. акт № 101, 

т. 61, вх.рег. № 19398 от 11.07.2008г. на Служба по вписванията – 

Пловдив. 

9. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.124 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто двадесет и 

четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 4 912 кв.м. (четири хиляди деветстотин и дванадесет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018124, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.123, 61412.18.88, 

61412.18.125, 61412.18.85. Акт за собственост нот. акт № 143, т. 45, вх.рег. 

№ 14567 от 02.06.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

10. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.125 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто двадесет 

и пет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 4 913 кв.м. (четири хиляди деветстотин и тринадесет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 



идентификатор: няма, номер по предходен план: 018125, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.124, 61412.18.88, 

61412.18.126, 61412.18.85. Акт за собственост нот. акт № 150, т. 65, вх.рег. 

№ 20740 от 24.07.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

11. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.126 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто двадесет 

и шест), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 4 913 кв.м. (четири хиляди деветстотин и тринадесет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018126, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.125, 61412.18.88, 

61412.18.48, 61412.18.85. Акт за собственост нот. акт № 146, т. 45, вх.рег. 

№ 14570 от 02.06.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

12. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.130 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто и 

тридесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 5 487 кв.м. (пет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018130, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.194, 61412.18.79, 

61412.18.92, 61412.18.78. Акт за собственост нот. акт № 153, т. 65, вх.рег. 

№ 20743 от 24.07.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

13. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.159 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто петдесет 

и девет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 6 897 кв.м. (шест хиляди осемстотин деветдесет и седем 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018159, при 

съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.48, 61412.18.160, 



61412.18.92, 61412.18.85. Акт за собственост нот. акт № 140, т. 57, вх.рег. 

№ 18247 от 01.07.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

14. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.160 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто и 

шестдесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 6 897 кв.м. (шест хиляди осемстотин деветдесет и седем 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018160, при 

съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.88, 61412.18.159, 

61412.18.92, 61412.18.48. Акт за собственост нот. акт № 149, т. 45, вх.рег. 

№ 14573 от 02.06.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

15. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.165 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто 

шестдесет и пет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 6 299 кв.м. (шест хиляди двеста деветдесет и девет квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018165, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.81, 61412.18.166, 

61412.18.80, 61412.18.183. Акт за собственост нот. акт № 154, т. 65, вх.рег. 

№ 20744 от 24.07.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

16. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.171 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто 

седемдесет и едно), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 6 666 кв.м. (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018171, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.34, 61412.18.81, 

61412.18.172, 61412.18.80. Акт за собственост нот. акт № 147, т. 21, вх.рег. 

№ 6819 от 24.03.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 



17. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.174 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто 

седемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение, с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА 

НИВА“, с площ от 12 870 кв.м. (дванадесет хиляди осемстотин и 

седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

„Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 

(десета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

018174, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.173, 

61412.18.81, 61412.18.175, 61412.18.80. Акт за собственост нот. акт № 96, т. 

21, вх.рег. № 6726 от 24.03.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

18. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.175 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто 

седемдесет и пет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 

РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 5 000 кв.м. (пет хиляди квадратни метра), трайно предназначение 

на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, 

категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 018175, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 

61412.18.174, 61412.18.81, 61412.18.100, 61412.18.79, 61412.18.80. Акт за 

собственост нот. акт № 97, т. 21, вх.рег. № 6727 от 24.03.2008г. на Служба 

по вписванията – Пловдив. 

19. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.182 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто 

осемдесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-

18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, 

с адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с 

площ от 11 778 кв.м. (единадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем 

квадратни метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, 

начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), 

предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018182, при 

съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.38, 61412.18.82, 

61412.18.92, 61412.18.81. Акт за собственост нот. акт № 75, т. 111, вх.рег. 

№ 33040 от 15.11.2007г. на Служба по вписванията – Пловдив, нот. акт № 

74, т. 111, вх.рег. № 33039 от 15.11.2007г. на Служба по вписванията – 

Пловдив, нот. акт № 73, т. 111, вх.рег. № 33038 от 15.11.2007г. на Служба 



по вписванията – Пловдив. 

20. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.194 (шестдесет и една 

хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, сто 

деветдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 

КД-14-16-394/25.07.2008 г. на Началник на СГКК-Пловдив, с адрес на 

поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 16 

461 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и един квадратни 

метра), трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 

трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 018194, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 61412.18.170, 61412.18.79, 

61412.18.130, 61412.18.78. Акт за собственост нот. акт № 143, т. 45, вх.рег. 

№ 14567 от 02.06.2008г. на Служба по вписванията – Пловдив, акт № 146, 

т. 45, вх.рег. № 14570 от 02.06.2008г. на Служба по вписванията – 

Пловдив, акт № 148, т. 45, вх.рег. № 14572 от 02.06.2008г. на Служба по 

вписванията – Пловдив. 

21. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.39 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и девет), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: 09.08.2022г., с адрес на поземления имот: с. 

Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 29 571 кв.м. (двадесет 

и пет хиляди петстотин седемдесет и един квадратни метра), трайно 

предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 

„Нива“, категория на земята: 10 (десета), предишен идентификатор: няма, 

номер по предходен план: 018039, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори 61412.18.40, 61412.18.82, 61412.18.38, 61412.18.81. Акт за 

собственост нот. акт № 182, т. 81, вх. рег. № 28479 от 17.08.2022 г. на 

Служба по вписванията – Пловдив. 

22. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.96 (шестдесет и една хиляди 

четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, деветдесет и шест), 

находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/30.11.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо поземления имот: 09.08.2022г., с адрес на поземления имот: с. 

Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 3 019 кв.м. (три хиляди 

и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: 

„Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория на земята: 10 

(десета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

018096, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.54, 



61412.18.97, 61412.18.95, 61412.18.92. Акт за собственост нот. акт № 182, т. 

81, вх. рег. № 28479 от 17.08.2022 г. на Служба по вписванията – Пловдив. 

 

II. Прекратяване на съсобствеността в нововъзникналия УПИ 18.340- 

производствена и складова дейност, да се извърши като „Бизнес център 2“ 

ООД изкупи общинската собственост в размер на 143 929/329 494 идеални 

части кв.м. от проектния УПИ 18.340- производствена и складова дейност, 

за който е предвиден имот с проектен идентификатор 61412.18.340 

(шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 

точка, три, четири, нула), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. 

Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

адрес на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, при 

съседи:имот с идентификатор 61412.18.184, 61412.18.89,  1412.18.54, 

1412.18.315, 1412.18.314, 1412.18.313, 1412.18.50, 61412.18.44, 61412.18.41, 

61412.18.231, 61412.18.79, 61412.18.172, 61412.18.173, 61412.18.166. 

Заб. 1) Идеалните части, предмет на договора са приблизителни, като 

точното им измерение ще се определи, след влизане в сила на ПУП, респ. 

след получаване на скица от СГКК- Пловдив. 

2) С оглед на обстоятелството, че новообразувания УПИ ще се ситуира на 

терен, за който има влязла в сила Кадастрална карта, индивидуализацията 

на съсобствения Поземлен имот ще се определи по същата Скица по т. 1 от 

забележката по договора, издадена от СГКК- Пловдив. 

 

III. Прекратяването на съсобственост следва да бъде извършено на 

базата на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възложени от 

Община „Марица“, приета и определена от Общински съвет „Марица“. 

 

IV. Окончателният договор, с който се прекратява съсобствеността между 

Община „Марица“ и „Бизнес център 2“ ООД, се сключва след изпълнение 

на следните условия: 

 

1. да се сключи след влизане в сила на Решение на Общински съвет 

„Марица“ за промяна на начина на трайно ползване в “Нива“ на 

общинските имоти, както и за преобразуване вида на собствеността от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост на 

общивските поземлените имоти, предмет на настоящия договор. 

2.  да се сключи след заплащане от страна на „Бизнес център 2“ ООД на 

определената от лицензиран оценител пазарна оценка за общинската част 

от съсобствеността в урегулирания поземлен имот, в срок от един месец от 

влизане в сила на заповедта, с която се одобрява специализиран ПУП-ПРЗ 

за обект: Индустриален парк „Въглеродно-неутрален индустриален парк 

„Марица“, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ 

18.340, с отреждане за производствена и складова дейност по 



кадастралната карта на с. Радиново, с площ от около 329 494 кв. м. по 

означените в син и червен цвят линии, щрихи и надписи, разгледан и приет 

от ЕСУТ при Община „Марица“ с Решение № 1, взето с протокол № 28 от 

25.08.2022 г, като се образува нов УПИ 18.340- производствена и складова 

дейност. 

 

3.  заплащане на цената на базата на пазарни оценки, изготвени от 

лицензиран оценител, възложени от Община „Марица“, приети и 

определени от Общински съвет „Марица“, всички такси и разноски, 

определени след издаване на Заповед от страна на Кмета на Община 

„Марица“.  

 

V. В случай че изменението на ПУП-ПРЗ, приет от ЕСУТ при Община 

„Марица“ с Решение № 1, взето с протокол № 28 от 25.08.2022 г, не влезе в 

сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова 

оценка, въз основа на която се сключва окончателният договор за 

прекратяване на собствеността между ОБЩИНА „МАРИЦА” и „БИЗНЕС 

ЦЕНТЪР“  ООД.  

 

VI. Настоящия договор е предварителен по смисъла на чл.19 от ЗЗД, като 

всяка от страните може да поиска сключване на окончателен договор при 

изпълнение на всички горепосочени условия.  

 

VII. В случай на неизпълнение на условията по точка II, III r IV от 

настоящия предварителен договор,  то същият се счита за прекратен и 

„БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ ООД, с ЕИК 160062872, представлявано от 

ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ не може да черпи от него права и да иска 

сключване на окончателен договор. 

 

ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА”                                           ЗА „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 

2“  ООД       

………………………….                                                       

………………………. 

ДИМИТЪР ИВАНОВ                                                    ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ 

Кмет на Община „Марица“                                                 Управител 

 

………………………….                                                        

АНДРИАНА ШОПОВА                                                                                  

Началник отдел ФСД                                                             

 

 

4. Общински съвет „Марица“ дава съгласие възникналата съсобственост 

между Община „Марица“ и „Бизнес център 2“ ООД да бъде прекратена 

след влизане в сила на Заповедта, с която се одобрява специализиран ПУП-



ПРЗ за обект: Индустриален парк „Въглеродно-неутрален индустриален 

парк „Марица“, с окончателен договор, като създадената съсобственост в 

идеални части следва да бъде прекратена по цени определенив т. 2  от 

настоящото решение. 

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси са за 

сметка на купувача. Сделката представлява освободена доставка по 

смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС. 

6. Възлага на кмета на Общината да извърши всички правни и фактически 

действия по настоящото решение 

 

МОТИВИ: Мотивите за извършване на сделката са свързани с 

реализирането на инвестиционни намерения на „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ 

ООД по обединението на имоти, собственост на дружеството. Експертното 

становище е, че същите терени могат да представляват инвеститорски 

интерес, при осигуряване на комасирани терени с определени 

устройствени показатели, както и на необходимата инфраструктура за 

обслужване на същите. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 


