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

Р Е Ш Е Н И Е № 543 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 151, взето с протокол № 13 от 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 151, взето с 
протокол № 13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 
учредяване право на строеж на А. Б. А., върху общински поземлен  имот с 
идентификатор 66915.502.1223, с площ 710 кв. м., с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10 m)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. “Скутаре“, област Пловдив одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-
София,  съответстващ на УПИ ХІV-общ., кв.79, за който е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 59 от 13.06.2003 година.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че в община „Марица“ е постъпила 
декларация съставляваща отказ от ограничено вещно право на строеж върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, с нотариално заверен 
подпис, надлежно вписана в имотния регистър при Агенция по вписванията 
– Пловдив в съответствие с чл. 100 от Закона за собствеността, поради 
невъзможност за реализиране на строителството на жилищната сграда в 



общински имот, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 544 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 174, взето с протокол № 8 от 

31.07.2007 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право 
на строеж на И. Й. Н. от с. Маноле върху общински урегулиран поземлен 
имот ХVІ-836 от кв.74 по ЗРП на с.Маноле, съответстващ на ПИ № 
47086.502.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Маноле. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 174, взето с 
протокол № 8 от 31.07.2007 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за 
учредяване право на строеж на И. Й. Н. от с. Маноле върху общински 
урегулиран поземлен имот ХVІ-836 от кв.74 по ЗРП на с.Маноле, 
съответстващ на ПИ № 47086.502.332 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Маноле.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че не са спазени условията по т. ІІ,  т. 
ІV и т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани 
плащания, не е сключен окончателен договор за суперфиция, при което в 
изпълнение на т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се предприемат 



действия по отмяна на горепосоченото решение. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 545 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 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.Войводиново се добавя: 

ПИ 502.1098 НТП Ниско застрояване (до 10)  - 50 кв.м. 

ПИ 502.892   НТП „За друг вид застрояване“  -   927 кв.м. 

 

За с.Царацово се добавя: 

ПИ   501.1247   НТП За друг вид производствен, складов обект – 706 кв.м. 
и сграда с идент. 501.1247.1 със ЗП 171 кв.м. и сграда с идент. 501.1247.2 
със ЗП 5 кв.м. 

 

За с.Скутаре отпада: 



ПИ 502.879   НТП Ниско застрояване (до 10м)                        – 1000 кв.м. 

 

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

 

За с. Скутаре се добавя: 

ПИ 502.879   НТП Ниско застрояване (до 10м)                        – 1000 кв.м. 

 

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

 

се добавя с.Костиево 

546/811 ид. ч. от ПИ 502.1279 

За с. Войсил  

ПИ 501.945  - 611  кв.м., включен в УПИ ХV-68 от кв.16 

 

4.  В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 
отдаване под наем 

 

 За с. Граф Игнатиево  се добява: 

Помещения в сграда с идентификатор № 17806.501.952.1 – 2бр. СО  с 
идент.,  както следва: № 501.952.1.3 – 290кв.м.;  501.952.1.4 -   610кв.м. 

За с. Рогош  се добавя: 

Помещения в сграда с идентификатор № 62858.501.174.2 – 2бр. СО с 
идент.,  както следва: № 501.174.1.2; №501.174.2.2 с обща площ 35,40кв.м. 

 

 

 



5. В раздел „ІХ.3. Придобиване, чрез покупка“ се добавя 

 

СО 12019.501.341.1.6 с площ 132,61 кв.м., собственост на РВК „Тракия“ 

 

6. В раздел „ІХ. Придобиване/отчуждаване на имоти, собственост на 
физически и юридически     лица“ 

ІХ.1.Придобиване чрез отчуждаване се добавят: 

 

За обект: Южен околовръстен път на с. Радиново в І-ви участък: от 
км 0+000 до км 2+030.73, отводнителен канал и три водостока, и  във ІІ-ри 
участък: от км 2+030.73 до км 3+645“ – имоти в с.Радиново 

1. Част от ПИ № 61412.21.32, със засегната площ от проектното трасе 
536 кв.м., местност „Кривата нива”, НТП „За търговски обект, комплекс“ 
по кад карта и кад.регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София,  

2. Част от ПИ № 61412.21.34, със засегната площ от проектното трасе 
536 кв.м., местност „Кривата нива”, НТП „За търговски обект, комплекс“ 
по кад карта и кад.регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София,  

3. Част от ПИ № 61412.21.36, със засегната площ от проектното трасе 
89 кв.м., местност „Кривата нива”, НТП „За търговски обект, комплекс“ по 
кад карта и кад.регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София,  

4. Част от ПИ № 61412.21.38, със засегната площ от проектното трасе 
284 кв.м., местност „Кривата нива”, НТП „Нива“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София,  

5. Част от ПИ № 61412.21.39, със засегната площ от проектното трасе 
278 кв.м., местност „Кривата нива”, НТП „Нива“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София 

 
За Обект: „Обслужващ път, по следите на полски път с 

идентификатор 78080.94.275 по плана на  с.Царацово, представляващ 
локално платно с вход след пътно кръстовище с.Радиново, посока Пловдив 
и изход към ПВ „Запад“ – връзка Пловдив – АМ „Тракия“ при полски път 
279“ – имоти в с.Царацово 



 

1. ПИ № 78080.81.282, образуван от ПИ 78080.80.17, с площ 24 кв.м., 
НТП За местен път, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

2. ПИ № 78080.81.283, образуван от ПИ 78080.80.17, с площ 221 кв.м., 
НТП За складова база, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

 
3. ПИ № 78080.81.281, образуван от ПИ 78080.80.17, с площ 215 кв.м., 

НТП За складова база, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

4. ПИ № 78080.80.303, образуван от ПИ 78080.80.22, с площ 212 кв.м., 
НТП За местен път, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София 

5. ПИ № 78080.80.304, образуван от ПИ 78080.80.22, с площ 128 кв.м., 
НТП За местен път, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София 

6. ПИ № 78080.80.24, с площ 103 кв.м., НТП За друг поземлен имот за 
движение и транспорт, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

7. Част от ПИ № 78080.81.3, със засегната площ от проектното трасе 
146 кв.м., НТП Нива, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

8. Част от ПИ № 78080.81.2, със засегната площ от проектното трасе 
142 кв.м., НТП Нива, местност „Радиновски герен“, образувани два нови 
поземлени имота: ПИ № 78080.81.289 и ПИ № 78080.81.290 по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

9. Част от ПИ № 78080.81.1, със засегната площ от проектното трасе 
244 кв.м., НТП Нива, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

10. Част от ПИ № 78080.80.9, със засегната площ от проектното трасе 
171 кв.м., НТП Нива, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 



11. Част от ПИ № 78080.80.10, със засегната площ от проектното трасе 
75 кв.м., НТП За складова база, местност „Радиновски герен“ по кад карта 
и кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 

12. Част от ПИ № 78080.80.11, със засегната площ от проектното трасе 
122 кв.м., НТП Нива, местност „Радиновски герен“ по кад карта и 
кад.регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-
18-78/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК-София; 
7.    В раздел „ХІ. Определяне на обекти от първостепенно значение“ се 
добавя: 

1. Обект: „Южен околовръстен път на с. Радиново в І-ви участък: от 
км 0+000 до км 2+030.73, отводнителен канал и три водостока, и  във ІІ-ри 
участък: от км 2+030.73 до км 3+645“ 

2. Обект: „Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 
78080.94.275 по плана на  с.Царацово, представляващ локално платно с 
вход след пътно кръстовище с.Радиново, посока Пловдив и изход към ПВ 
„Запад“ – връзка Пловдив – АМ „Тракия“ при полски път 279“ 
 8.  В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 
на имоти, общинска собственост. 

Частна общинска собственост: 

За с. Радиново отпада: 

61412.18.52   7728 Нива Кривата 
нива 

Х 

За с. Радиново се добавя: 

61412.18.338   7375 Нива Кривата 
нива 

Х 

 

9. В раздел  Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 
 А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по 
землища ( чл.37 и ал.3 от ЗСПЗЗ 
 
За с.Скутаре отпада 
 

66915.12.67   4214   V 

 



За с.Ясно поле отпада 
 

87669.17.39, 
образуван от 
ПИ 87669.17.4 

  12332   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, е необходимо Общинският съвет да вземе решение за 
актуализация на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 
година”. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 546 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 
78080.501.1247, сграда с идент. 78080.501.1247.1 и сграда с 
идент.78080.501.1247.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка от 
лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив за поземлен 
имот с идентификатор ПИ № 78080.501.1247 с площ 706 кв.м, в размер на 
35300,00 (тридесет и пет хиляди и триста) лева, без ДДС (по 50,00 лв/кв.м. 
без ДДС),  определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя начална 
тръжна цена за продажба на поземлен имот № 78080.501.1247 в размер на 
35300,00 (тридесет и пет хиляди и триста) лева, без ДДС (по 50,00 лв/кв.м. 
без ДДС). 
2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 78080.501.1247.1 със ЗП 171 кв.м., бр. етажи 
2,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер 106 020 (сто и шест хиляди и двадесет) лева и определя 
начална тръжна цена за продажба на сграда с идентификатор № 
78080.501.1247.1 в размер на 106 020 (сто и шест хиляди и двадесет)  лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в 
имота сграда с идентификатор 78080.501.1247.2 със ЗП 5 кв.м., бр. етажи 1,  
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив 
в размер 1000,00 (хиляда) лева и определя начална тръжна цена за 
продажба на сграда с идентификатор № 78080.501.1247.2 в размер на 
1000,00 (хиляда) лева, която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, 



ал.3 от ЗДДС.  
4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 78080.501.1247, с площ 706 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "За друг вид производствен, 
складов обект" по кад. карта и кад.регистри на с.Царацово, добрени със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  номер 
по предходен план: УПИ ІІІ-501.1247, производств. и  складови дейности, 
кв.60, съгл. одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-417/07.04.2015 год., 
ул. "Хан Аспарух",  при граници и съседи:  ПИ № 78080.501.1246; ПИ № 
78080.501.1157; ПИ № 78080.501.1152, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2473/14.05.2015 г., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, като достигнатата по време на търга продажна 
цена на урегулирания поземлен имот е облагаема с ДДС, съгласно Закона 
за данък върху добавената стойност. 
 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идентификатор 78080.501.1247.1 със ЗП 171 
кв.м., бр. етажи 2, с предназначение жилищна сграда, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 2473/14.05.2015 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 106 020 (сто и шест 
хиляди и двадесет) лева, която се явява освободена доставка, съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идентификатор 78080.501.1247.2 със ЗП 5 
кв.м., бр. етажи 1, с предназначение жилищна сграда, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 2473/14.05.2015 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 1000,00 (хиляда) лева, 
която се явява освободена доставка, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС. 
  
Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.501.1247 е 2537,90 лева, за 
сграда с идентификатор 78080.501.1247.1  – 11790,90 лева, за сграда с 
идентификатор 78080.501.1247.2 – 172,40 лева.  
 7. Продажбата на имотите по т.4, т.5 и т.6 да се извърши съгласно 
чл.78, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез провеждане на публичен търг.  
8. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
9. 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: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен 

интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с оглед осигуряване 
на приходната част на бюджета на Община „Марица” - област Пловдив. 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 547 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и  

физически лица в ПИ № 38950.502.1279 с.Костиево. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, 
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив 
в размер 7644,00 лева (седем хиляди шестстотин четиридесет и четири) 
лева, без ДДС, по (14,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя 7644,00 лева (седем хиляди шестстотин 
четиридесет и четири) лева, без ДДС, по (14,00 лв/кв.м. без ДДС), като 
цена за продажба на 546/811 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 
38950.502.1279, чрез прекратяване на съсобствеността, въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и  Д. Н. Г. и М. В. Г., като продаваемата 
съсобствена част представлява 546/811 ид.ч. от поземлен имот с 
идентификатор № 38950.502.1279 с обща площ по кадастрална скица 811 
кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване "Ниско застрояване (до 10м)", при граници на целия имот: 
ПИ № 38950.502.1626; ПИ № 38950.502.973; ПИ № 38950.502.119; ПИ № 
38950.502.1278; ПИ № 38950.502.9045, по кадастрална карта и 
кадастралните регистри на с.Костиево, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, изм. 
със заповед КД-14-16-1392/03.11.2009 г. на Началника на СГКК-Пловдив,  
ул."45-та" № 8, номер по предходен план: парцел V, кв.61, актуван с акт за 
частна общинска собственост №  4210/20.10.2022 година за сумата от 
7644,00 лева (седем хиляди шестстотин четиридесет и четири) лева, без 
ДДС, по (14,00 лв/кв.м. без ДДС).  
Данъчна оценка на 546/811 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 
38950.502.1279  е в размер на 2246,80 (две хиляди двеста четиридесет и 
шест лева и 80 ст.) лева. 



ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия по прекратяване на съсобствеността при условията на 
настоящото решение. 
 
 

МОТИВИ: Мотивите за продажбата на общинските идеални части от 
имота са във връзка с попадено в деловодството на Община „Марица“ 
заявление вх.№ 94-00-2243/28.10.2022 г. от  Д. Н. Г. и М. В. Г. за 
изкупуване на 546/811 идеални части от ПИ № 38950.502.1279,  чрез 
прекратяване на съсобствеността и с оглед осигуряване на приходната част 
на бюджета на Община „Марица”- област Пловдив. Ето зощо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 548 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок 

от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда 
в с. Рогош, община “Марица” – област Пловдив с цел използването им за 
фризьорски и козметични услуги. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и  чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, във вр. чл. 50, чл.140 и чл. 164, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се 
отдадат  под  наем за срок от 10 /десет/ години, ведно с правото на достъп 
до общите и обслужващи части, следните самостоятелни обекти : 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.1, с площ от 
18.00 кв.м., с предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги”, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори №№ 62858.501.174.2.5; 62858.501.174.2.2, под обекта: 
няма, над обекта: № 62858.501.174.2.9. 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 62858.501.174.2.2, с площ от 
17.40 кв.м., с предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги”, 
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори №№ 62858.501.174.2.1; 62858.501.174.2.5 и 
62858.501.174.2.3, под обекта: няма, над обекта: № 62858.501.174.2.9. 
Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 
62858.501.174.2, с предназначение „Сграда за битови услуги”,  
разположена в поземлен имот с идентификатор № 62858.501.174, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, община 
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична 



общинска собственост с Акт за ПОС № 10 от 23.02.2001 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията. 
Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 35.40 кв.м. и целта на 
отдаването им под наем е използването им за фризьорски и козметични 
услуги. 
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т. І. самостоятелни обекти да се 
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 
Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне 
на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна 
цена е 1.60 /един лев и шестдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 
56.64 лв. /петдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС за 
35.40 кв.м.  
ІІІ.Специфични условия на конкурса:  
– Описаните в т. І самостоятелни обекти се отдават под наем, при условие, 
че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за 
фризьорски и козметични услуги, като собствеността им не може да бъде 
придобивана по давност или по друг начин, не могат да се преотстъпват за 
ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават 
под наем или да се пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на 
отдадените под наем описани в т. І самостоятелни обекти се извършва от 
лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако 
самостоятелните обекти по т. І не се използват за това, за което са 
отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 
 
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
самостоятелните обекти; 
 – Документи за допускане до участие в конкурса:  
 1. Заявление за участие по образец /Приложение №2/ 
  2. Справка за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър. (документа се набавя  по служебен път от Общинска 
администрация - Община „Марица“ от Търговския регистър на основание 
чл. 11-13 от Наредбата за административно обслужване и не се входира от 
кандидата.) 
3. Документ за самоличност на участника/представителя за справка 
(представя се на комисията в деня на конкурса 
4. Справка  от Агенцията по вписванията за липса на вписани 
обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация (Набавя се по служебен път 
от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от кандидата). 
          5. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с 
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато 
участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на 
представителство, съгласно документите му за регистрация. 
           6. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, 



съдържащо воля за наемане на имота, когато участникът е юридическо 
лице. 
 7. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка  за възстановяване 
на внесените депозити за участие на нерегистрираните в конкурса 
кандидати и на неспечелилите конкурса участници /оригинал/. 
          8.  Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или липсата на задължения към държавата (Набавя се по 
служебен път от администрацията на Община „Марица“ и не се входира от 
кандидата). 
        9.  Справка за наличието или липсата на задължения към: 
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото 
лице/едноличния търговец; 
- и данъчни задължения към Община „Марица” (Набавят се по служебен 
път от администрацията на Община „Марица“ и не се входират от 
кандидата). 
        10. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за 
участие. 
        11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна 
документация. 
        12. Декларация по образец за запознат/а и съгласие /Приложение 
№ 3/: 
 - с условията на конкурсната документация за провеждане и участие 
в конкурса; 
 - с клаузите на приложения в конкурсната документация проект на 
договор за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост.. 
    13. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и 
подписана от кметството на населеното място. Липсата на заверка на 
декларацията е основание за недопускане на участника до конкурса 
/Приложение № 4/. 
    14. Декларация по образец /Приложение № 5/ 
      15. Оферта относно експлоатацията на обекта, съгласно критерий /К2/, 
посочен в правила за провеждане на  публичния конкурс. 
      16. Заверено копие от документ, удостоверяващ придобита специалност 
в областта на фризьорството и козметиката, вкл. грижа и естетика за 
ноктите и грижа и кожата, съгласно критерий /К3/, посочен в правила за 
провеждане на  публичния конкурс. 
      17. Ценово предложение /Приложение №1/ за месечна наемна цена, 
съгласно критерий /К1/, посочен в правила за провеждане на  публичния 
конкурс. Поставя се в отделен малък непрозрачен плик. 
 
ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
Офертите се оценяват при следните критерии: 
- Предложена месечна наемна цена от участника – К1 
- Предложена оферта относно експлоатацията на обекта - К2 



- Документ, удостоверяващ придобита специалност в областта на 
фризьорството и козметиката, вкл. грижа и естетика за ноктите и грижа и 
кожата – К3 
Указания за определяне на оценката по всеки показател със съответната 
тежест:  
К1 – Предложена месечна наемна цена:  
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15 
точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% – 10 
точки; 
-  По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20%  – 5 
точки; 
 
Забележка: Показател К1 се удостоверява с ценовото предложение 
/Приложение №1/ за месечна наемна цена, съгласно т.17  от изискуеми 
документи за допускане на участниците в конкурса. 
 К2 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:  
- Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане относно 
целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните 
резултати от изпълнението  - 20 точки;  
 - Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане 
относно целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и 
очакваните резултати от изпълнението  - 10 точки. 
Забележка: Показател К2 се удостоверява с оферта относно експлоатацията 
на обекта, съгласно т.15  от изискуеми документи за допускане на 
участниците в конкурса. 
К3 – Наличие на документ, удостоверяващ придобита специалност в 
областта на фризьорството и козметиката, вкл. грижа и естетика за ноктите 
и грижа и кожата 
- при наличие на документ, удостоверяващ придобита специалност в 
областта на фризьорството и козметиката, вкл. грижа и естетика за ноктите 
и грижа и кожата - 20 точки; 
- при липса на документ, удостоверяващ придобита специалност в 
областта на фризьорството и козметиката, вкл. грижа и естетика за ноктите 
и грижа и кожата - 0 точки; 
Забележка: Показател К3 се удостоверява с документ, удостоверяващ 
придобита специалност в областта на фризьорството и козметиката, вкл. 
грижа и естетика за ноктите и грижа и кожата, съгласно т.16  от изискуеми 
документи за допускане на участниците в конкурса. 
 
 
Общата оценка за класиране на кандидатите се формира при следната 
формула: 



К = К1+ К2+К3 
Където: 
К е общата оценка; 
К1 е оценката от предложената месечна наемна цена; 
К2 е оценката от офертата относно експлоатацията на обекта; 
К3 е оценката при наличие или липса на документ, удостоверяващ 
придобита специалност в областта на фризьорството и козметиката, вкл. 
грижа и естетика за ноктите и грижа и кожата.  
Максимална обща оценка /К/ е 60 точки. 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – 
пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К2 и К3. 
Комисията прилага методиката за оценяване, базираща се на точкова 
система. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна  наемна 
цена.           
VІ. Възлага на Кмета на община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на 
процедура за отдаване под наем на описаните в т. І  самостоятелни обекти, 
чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от 
настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от 
НПУРОИ на община „Марица”, да организира и проведе конкурса за 
отдаване под наем и сключи наемния договор, 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 549 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.9.69 в полза на лица с установени 
жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 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 приема пазарната 
оценка в размер на 14,00 /четиринадесет/ лева, изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда и определя пазарна цена 14,00 /четиринадесет/  лева за 
1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване 
право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Й. О. 
С., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 21169.9.69 с площ 500 
кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 
трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Динк, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
съответстващ на УПИ ХVІ-9.69, жил. строителство, от кв.51, съгласно 
одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № РД-09-1219/18.09.2015 г., при граници 
на имота: ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.68; ПИ № 21169.9.59; ПИ № 
21169.9.58; ПИ 21169.9.90 и ПИ № 21169.9.70 за построяване на жилищна 
сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Динк, 
Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената 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: Във връзка с 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 550 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 21169.501.334 с.Динк 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 приема пазарната 
оценка в размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от 
лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. 
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  
строеж на жилищна сграда и определя пазарна цена 14,00 лева 
/четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда в ПИ № 
21169.501.334.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на Д. Ф. 
А. и С. Е. А., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно 
право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 
21169.501.334 с площ 728 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана 
територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по 
кадастралната карта на с.Динк, област Пловдив одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
номер по предходен план: УПИ ІХ, кв.1 по ЗРП, одобрен със Заповед № 
РД-09-59/1994 година, при граници на имота: ПИ № 21169.501.37; ПИ № 
21169.501.36; ПИ № 21169.501.47, ПИ № 21169.501.422; ПИ № 
21169.501.44 и ПИ № 21169.501.38, актуван с Акт за ЧОС 1134/28.05.2010 
г. за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената 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: Във връзка с 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  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 551 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 47113.11.98 /предишен 
идентификатор № 47113.11.17/ – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 
на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.10.2014 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 47113.11.98, с 
площ от 200 051 кв.м., намиращ се в местността „МАТКИТЕ”, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 
„Пасище“, при граници и съседи: ПИ № 47113.10.44;  ПИ № 47113.10.81;  
ПИ № 47113.11.99; ПИ № 47113.502.609; ПИ № 47113.11.39; ПИ № 
47113.11.38; ПИ № 47113.502.157;  ПИ № 47113.502.408; ПИ № 
47113.11.47; ПИ № 47113.11.52; ПИ № 47113.11.51; ПИ № 47113.11.16; ПИ 
№ 47113.11.15; ПИ № 47113.11.23 и ПИ № 47113.10.96 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.10.2014 година, актуван с акт за публична 
общинска собственост  № 2009 от 13.03.2013 година, на три нови 
поземлени имота с проектни номера, както следва:  
- Проектен ПИ № 47113.11.103,  с проектна площ от 208 кв.м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 



„МАТКИТЕ”, с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 47113.11.104; ПИ № 47113.502.609; ПИ 
№ 47113.502.157; ПИ № 47113.502.408; ПИ № 47113.11.38; 
- Проектен ПИ № 47113.11.104,  с проектна площ от 5148 кв.м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“,адрес на поземления имот местност 
„МАТКИТЕ”, с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 47113.11.99; ПИ № 47113.11.105; ПИ № 
47113.11.52; ПИ № 47113.11.47; ПИ № 47113.11.39; ПИ № 47113.11.38; ПИ 
№ 47113.11.103; ПИ № 47113.502.609; ПИ № 47113.10.81; 
и 
- Проектен ПИ № 47113.11.105,  с проектна площ от 194 695 кв.м., с начин 
на трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„МАТКИТЕ”, с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 47113.11.52; ПИ № 47113.11.51; ПИ № 
47113.11.16; ПИ № 47113.11.23; ПИ № 47113.11.16; ПИ № 47113.11.15; ПИ 
№ 47113.10.96; ПИ № 47113.10.81; ПИ № 47113.10.44; ПИ № 47113.10.81; 
ПИ № 47113.11.99; ПИ № 47113.11.104.  
  ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 
реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 МОТИВИ: Във връзка с това, че част в източната част на имота е с 
неправилна конфигурация, не е постоянно затревена площ, неравна е, 
представлява изоставена земеделска територия, не е подходяща за паша на 
селскостопански животни и след съответната агротехника би могла да се 
използва за други земеделски нужди, а друга част в източната част се 
ползва като път за достъп. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 552 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 47113.11.103, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  47113.11.98 /предишен идентификатор № 
47113.11.17/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземлен имот 47113.11.98 от 09.10.2014 година. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 
ползване да се промени от „Пасище” в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път” на общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 47113.11.103,  с проектна площ от 208 кв.м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„МАТКИТЕ”, с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 47113.11.104; ПИ № 47113.502.609; ПИ 
№ 47113.502.157; ПИ № 47113.502.408; ПИ № 47113.11.38, образуван от 
поземлен имот с идентификатор №  47113.11.98, с площ от              200 051 
кв.м., намиращ се в местността „МАТКИТЕ”, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Пасище“, при 
граници и съседи: ПИ № 47113.10.44;  ПИ № 47113.10.81;  ПИ № 
47113.11.99; ПИ № 47113.502.609; ПИ № 47113.11.39; ПИ № 47113.11.38; 
ПИ № 47113.502.157;  ПИ № 47113.502.408; ПИ № 47113.11.47; ПИ № 
47113.11.52; ПИ № 47113.11.51; ПИ № 47113.11.16; ПИ № 47113.11.15; ПИ 
№ 47113.11.23 и ПИ № 47113.10.96 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 



Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.10.2014 година, актуван с акт за публична 
общинска собственост  № 2009 от 13.03.2013 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
  

МОТИВИ: С цел отделянето от горния имот на час в източната му 
част, която да се използва като път за достъп, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 553 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 47113.11.104, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  47113.11.98 /предишен идентификатор № 
47113.11.17/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземлен имот 47113.11.98 от 09.10.2014 година. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 
ползване да се промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя ” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 47113.11.104,  с проектна площ от 5148 кв.м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„МАТКИТЕ”, с. Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, с 
проектни граници и съседи: ПИ № 47113.11.99; ПИ № 47113.11.105; ПИ № 
47113.11.52; ПИ № 47113.11.47; ПИ № 47113.11.39; ПИ № 47113.11.38; ПИ 
№ 47113.11.103; ПИ № 47113.502.609; ПИ № 47113.10.81, образуван от 
поземлен имот с идентификатор №  47113.11.98, с площ от              200 051 
кв.м., намиращ се в местността „МАТКИТЕ”, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и начин на трайно ползване „Пасище“, при 
граници и съседи: ПИ № 47113.10.44;  ПИ № 47113.10.81;  ПИ № 
47113.11.99; ПИ № 47113.502.609; ПИ № 47113.11.39; ПИ № 47113.11.38; 
ПИ № 47113.502.157;  ПИ № 47113.502.408; ПИ № 47113.11.47; ПИ № 



47113.11.52; ПИ № 47113.11.51; ПИ № 47113.11.16; ПИ № 47113.11.15; ПИ 
№ 47113.11.23 и ПИ № 47113.10.96 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 09.10.2014 година, актуван с акт за публична 
общинска собственост  № 2009 от 13.03.2013 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
  

МОТИВИ: С цел отделянето от горния имот на част в източната му 
част, която е с неправилна конфигурация, не е постоянно затревена площ, 
неравна е, представлява изоставена земеделска територия, не е подходяща 
за паша на селскостопански животни и след съответната агротехника би 
могла да се използва за други земеделски нужди, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 554 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 66915.22.128 /предишен 
идентификатор № 66915.22.26/ – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, част от който попада в обхвата на 
разработката на  ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура, за отреждане на урегулирани поземлени 
имоти с. Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив за „жилищно 
строителство“ и включване в ЗРП. 

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  с процедура по 
разширение на строителните граници на с. Скутаре, с цел задоволяване 
нуждите на населението от парцели за застрояване и урегулиране на 
ромската махала и разработката на  ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура, за отреждане на 



урегулирани поземлени имоти на с. Скутаре, Община „Марица“-област 
Пловдив за „жилищно строителство“ и включване в ЗРП, разрешава 
разделянето на общински поземлен имот, с трайно предназначение на 
територията: „Територия, заета от води и водни обекти“, с начин на трайно 
ползване „Напоителен канал“,  както следва:                                                                         
І.1. Поземлен имот с идентификатор № 66915.22.128 (шестдесет и шест 
хиляди деветстотин и петнадесет, точка, двадесет и две, точка, сто 
двадесет и осем), при съседи: ПИ № 66915.22.204; ПИ № 66915.22.28; ПИ 
№ 66915.22.22; ПИ № 66915.22.210; ПИ № 66915.22.21; ПИ № 66915.22.20; 
ПИ № 66915.22.208; ПИ № 66915.22.19; ПИ № 66915.22.18; ПИ № 
66915.22.194; ПИ № 66915.22.120; ПИ № 66915.22.121; ПИ № 66915.33.68; 
ПИ № 66915.22.111; ПИ № 66915.502.1084; ПИ № 66915.23.66; ПИ № 
66915.23.47; ПИ № 66915.23.37; ПИ № 66915.23.80; ПИ № 66915.23.44; ПИ 
№ 66915.23.45; ПИ № 66915.23.81; ПИ № 66915.23.46; ПИ № 66915.23.43; 
ПИ № 66915.22.35; ПИ № 66915.22.212; ПИ № 66915.22.129; ПИ № 
66915.22.127; ПИ № 66915.22.25; ПИ № 66915.22.211, находящ се в с. 
Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „ДИКИЛИТАШ“, с площ 
от 15390 кв.м. (петнадесет хиляди триста и деветдесет квадратни метра), 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 4234 от 07.11.2022 
година,   
на три нови проектни имота, както следва: 
1. ПИ с проектен идентификатор 66915.22.223 (шестдесет и шест 
хиляди деветстотин и петнадесет, точка, двадесет и две, точка, двеста 
двадесет и три), с проектна площ от 4 139 кв.м. /четири хиляди сто 
тридесет и девет квадратни метра), при съседи: ПИ № 66915.22.224; ПИ № 
66915.23.45; ПИ № 66915.23.44; ПИ № 66915.23.43; ПИ № 66915.23.47; ПИ 
№ 66915.23.37; ПИ № 66915.23.80; ПИ № 66915.22.129; ПИ № 
66915.22.211; ПИ № 66915.22.212; ПИ № 66915.22.35, находящ се в с. 
Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „ДИКИЛИТАШ“; 
2. ПИ с проектен идентификатор 66915.22.224 (шестдесет и шест 
хиляди деветстотин и петнадесет, точка, двадесет и две, точка, двеста 
двадесет и четири), с проектна площ от 2 214 кв.м. /две хиляди двеста и 
четиринадесет квадратни метра), при съседи: ПИ № 66915.22.25; ПИ № 
66915.22.225; ПИ № 66915.23.46; ПИ № 66915.22.223; ПИ № 66915.22.35, 
находящ се в с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, местност 
„ДИКИЛИТАШ“ 
и 
3. ПИ с проектен идентификатор 66915.22.225 (шестдесет и шест хиляди 
деветстотин и петнадесет, точка, двадесет и две, точка, двеста двадесет и 
пет), с проектна площ от 9 037 кв.м. /девет хиляди тридесет и седем 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 66915.22.224; ПИ № 66915.22.25; ПИ 
№ 66915.22.110; ПИ № 66915.22.111; ПИ № 66915.22.22; ПИ № 
66915.22.21; ПИ № 66915.22.20; ПИ № 66915.22.19; ПИ № 66915.22.18; ПИ 
№ 66915.22.194; ПИ № 66915.22.15; ПИ № 66915.22.14; ПИ № 66915.22.28; 



ПИ № 66915.22.31; ПИ № 66915.33.68; ПИ № 66915.502.1084; ПИ № 
66915.23.66, находящ се в с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „ДИКИЛИТАШ“. 
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 общинския имот, за да 
се отдели частта от него, попадаща в обхвата на ПУП – План за улична 
регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти на с. Скутаре, Община 
„Марица“-област Пловдив за „жилищно строителство“ и включване в 
ЗРП. С цел задоволяване нуждите на населението от парцели за 
застрояване и урегулиране на ромската махала, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  27 
Гласували  27 

За  27 
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 № 555 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

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

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 2 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 частна в 
публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.17.42, образуван от поземлен имот с идентификатор №87669.17.39, с 
площ от 1.209 дка, с начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път ”, при граници и съседи: ПИ № 87669.17.43; ПИ № 
87669.5.5; ПИ № 87669.17.40; ПИ № 87669.502.541; ПИ № 87669.17.41; ПИ 
№ 87669.17.12 - частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК,  актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4227 от 04.11.2022 година.  
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 частна в публична 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: Необходимо да започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 



трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 
общинска собственост в публична общинска собственост. Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 556 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

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

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 2 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 частна в 
публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.17.45, образуван от поземлен имот с идентификатор №87669.17.39, с 
площ от 0.306 дка, с начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път”, при граници и съседи: ПИ № 87669.5.5; ПИ № 
87669.17.37; ПИ № 87669.502.504; ПИ № 87669.17.44; ПИ № 87669.17.43, 
образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.17.39 -  частна 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  
актуван с Акт за частна общинска собственост          № 4228 от 04.11.2022 
година.  
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 частна в публична 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: Необходимо да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 
общинска собственост в публична общинска собственост. Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 557 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на ПИ № 61412.13.77, образуван от 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. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост.  

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 
ползване да се промени от „Отводнителен канал” в „За селскостопански, 
горски, ведомствен път” на общински поземлен имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 61412.13.77, с площ от 0.516 дка, с 
трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и с 
начин на трайно ползване „Отводнителен канал”, при граници и съседи: 
ПИ № 61412.13.78; ПИ № 61412.13.76; ПИ № 61412.13.75; ПИ № 
61412.24.7; ПИ № 61412.501.650, образуван от 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, актуван с акт 
за публична общинска собственост  № 4226 от 04.11.2022 година.  
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І., да предпреме 
всички действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на 
имота по реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 



започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост. 
 

МОТИВИ: Поземлен имот с идентификатор № 61412.13.77,  с 
площ от 0.516 дка, се предвижда за използване като полски път, който да 
се използва за достигане на габарита на ПИ № 61412.13.34 с начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 
Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно използване по 
предназначение да се промени начина му на трайно ползване. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за 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 № 558 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на полски пътища, собственост  на 

Община „Марица“, включени в заповедта на директора на областна 
дирекция "Земеделие" по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи за ползване, и в масивите за ползване на 
споразумения/разпределение за стопанската 2022/2023 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и чл.75б от 
ППЗСПЗЗ.   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
1. Одобрява и дава съгласие полските пътища или части от тях, които не са 
необходими за осигуряване достъп до конкретни имоти, описани в 
заявления от участници в споразумения/разпределение за стопанската 
2022/2023 година за землищата на с. Желязно и с.Труд, които са 
приложени към писмо-искане входирано в Общински съвет „Марица“ с вх. 
№ ОбС – 595/28.10.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие“- Пловдив, да 
се предоставят на ползвателите, подали заявления, неразделна част от 
настоящото решение, при цена за декар в размер на средното годишно 
рентно плащане за „Нива“ за съответното землище. Предоставянето да се 
извърши съобразно изискванията на чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 
2. Ползвателите, на които се предоставени полските пътища и или части от 
тях са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за 
ползване в реални граници.  
3. Ползвателите, след изтичане на наемния договор или при необходимост, 
в периода на договора, са длъжни да възстановят полските пътища, 
съобразно начина им на трайно ползване във вид, който да отговаря на 
предназначението им. 
 



МОТИВИ: С  Писмо входирано с вх. № ОбС – 595/28.10.2022 г. до 
Председателя на Общински съвет „Марица“ на Областна дирекция 
„Земеделие“- Пловдив е отправено искане за предоставяне на имоти с НТП 
„Полски пътища“, които не са необходими да осигуряват достъп до 
конкретни имоти през съответната стопанска година, включени в 
заповедта на директора на областна дирекция "Земеделие" по чл. 37в, ал. 4 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 
разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, 
разпределени в границите на масивите, съобразно споразуменията. Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 559 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 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 „За селскостопански, горски, ведомствен път“, 
както и собствеността на имотите от частна в 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. 

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; във връзка с чл. 6, ал. 2 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 друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение“ в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ 
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: 

ПИ с идентификатор 61412.18.320 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 



точка, триста и двадесет), с площ от 3 762 кв.м. (три 
хиляди седемстотин шестдесет и два квадратни метра), 
при съседи: 61412.18.323, 61412.18.324, 61412.18.321, 
61412.18.194, 61412.18.170, 61412.18.169, 61412.18.168, 
61412.18.167, 61412.18.32, 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“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4211 
от 26.10.2022 година; 
1. ПИ с идентификатор 61412.18.322 (шестдесет и 

една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и две), с площ от 1 009 кв.м. (хиляда и 
девет квадратни метра), при съседи: 61412.18.321, 
61412.18.100, 61412.18.101, 61412.18.102, 61412.18.103, 
61412.18.104, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, 
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“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4212 от 
26.10.2022 година; 

2. ПИ с идентификатор 61412.18.323 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и три), с площ от 3 106 кв.м. (три 
хиляди сто и шестт квадратни метра), при съседи: 
61412.18.165, 61412.18.166, 61412.18.34, 61412.18.171, 
61412.18.172, 61412.18.173, 61412.18.174, 61412.18.324, 
61412.18.321, 61412.18.320, 61412.18.32,  61412.18.183, 
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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4213 от 26.10.2022 година; 

3. ПИ с идентификатор 61412.18.326 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и шест), с площ от 1 776 кв.м. (хиляда 
седемстотин седемдесет и шест квадратни метра), при 
съседи: 61412.18.325, 61412.18.328, 61412.18.329, 
61412.18.182, 61412.18.92, 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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4214 от 26.10.2022 година; 

4. ПИ с идентификатор 61412.18.327 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и седем), с площ от 18 кв.м. 
(осемнадесет квадратни метра), при съседи: 61412.18.41, 
61412.18.328, 61412.18.40, 61412.18.183, 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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4220 от 26.10.2022 година; 

5. ПИ с идентификатор 61412.18.329 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и девет), с площ от 976 кв.м. 
(деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), при 
съседи: 61412.18.325, 61412.18.328, 61412.18.42, 
61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.92, 
61412.18.326, 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“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4215 от 26.10.2022 година; 

6. ПИ с идентификатор 61412.18.332 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста тридесет и две), с площ от 1 148 кв.м. (хиляда 
сто четиридесет и осем квадратни метра), при съседи: 
61412.18.334, 61412.18.335, 61412.18.333, 61412.18.45, 
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“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4216 от 26.10.2022 година; 

7. ПИ с идентификатор 61412.18.334 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста тридесет и четири), с площ от 1 148 кв.м. 
(хиляда сто четиридесет и осем квадратни метра), при 
съседи: 61412.18.51, 61412.18.50, 61412.18.335, 61412.18.333, 
61412.18.332, 61412.18.44, 61412.18.183, 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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4217 от 26.10.2022 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.  

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
ІІ.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна 

в публична общинска собственост след изпълнение на процедурите по 
промяна начина на трайно ползване на следните общински поземлени 
имоти, както следва: 

1. ПИ с идентификатор 61412.18.320 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста и двадесет), с площ от 3 762 кв.м. (три хиляди 
седемстотин шестдесет и два квадратни метра), при съседи: 
61412.18.323, 61412.18.324, 61412.18.321, 61412.18.194, 
61412.18.170, 61412.18.169, 61412.18.168, 61412.18.167, 
61412.18.32, 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“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4211 от 26.10.2022 година; 

2. ПИ с идентификатор 61412.18.322 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и две), с площ от 1 009 кв.м. (хиляда и 
девет квадратни метра), при съседи: 61412.18.321, 
61412.18.100, 61412.18.101, 61412.18.102, 61412.18.103, 
61412.18.104, 61412.18.92, 61412.18.130, 61412.18.194, 
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“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4212 от 
26.10.2022 година; 

3. ПИ с идентификатор 61412.18.323 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и три), с площ от 3 106 кв.м. (три 
хиляди сто и шестт квадратни метра), при съседи: 
61412.18.165, 61412.18.166, 61412.18.34, 61412.18.171, 



61412.18.172, 61412.18.173, 61412.18.174, 61412.18.324, 
61412.18.321, 61412.18.320, 61412.18.32,  61412.18.183, 
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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4213 от 26.10.2022 година; 

4. ПИ с идентификатор 61412.18.326 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и шест), с площ от 1 776 кв.м. (хиляда 
седемстотин седемдесет и шест квадратни метра), при 
съседи: 61412.18.325, 61412.18.328, 61412.18.329, 
61412.18.182, 61412.18.92, 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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4214 от 26.10.2022 година; 

5. ПИ с идентификатор 61412.18.327 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и седем), с площ от 18 кв.м. 
(осемнадесет квадратни метра), при съседи: 61412.18.41, 
61412.18.328, 61412.18.40, 61412.18.183, 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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4220 от 26.10.2022 година; 

6. ПИ с идентификатор 61412.18.329 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста двадесет и девет), с площ от 976 кв.м. 
(деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), при 
съседи: 61412.18.325, 61412.18.328, 61412.18.42, 
61412.18.121, 61412.18.122, 61412.18.43, 61412.18.92, 
61412.18.326, 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“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4215 от 26.10.2022 година; 

7. ПИ с идентификатор 61412.18.332 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста тридесет и две), с площ от 1 148 кв.м. (хиляда 
сто четиридесет и осем квадратни метра), при съседи: 



61412.18.334, 61412.18.335, 61412.18.333, 61412.18.45, 
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“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4216 от 26.10.2022 година; 

8. ПИ с идентификатор 61412.18.334 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, 
точка, триста тридесет и четири), с площ от 1 148 кв.м. 
(хиляда сто четиридесет и осем квадратни метра), при 
съседи: 61412.18.51, 61412.18.50, 61412.18.335, 61412.18.333, 
61412.18.332, 61412.18.44, 61412.18.183, 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“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4217 от 26.10.2022 година. 

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 частна в публична 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 в обхват, съгласно 
приложена графична част за обособяване на Индустриален парк – 
„Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица“.  

Проекта на ПУП-ПРЗ е разгледан от ЕСУТ при Община „Марица“ и с 
Решение № 1, взето с протокол № 28 от 25.08.2022 г. и е одобрен, като се 
образува нов УПИ 18.340- производствена и складова дейност за 
обособяване на Индустриален парк– „Въглеродно – неутрален 
индустриален парк Марица“. След обособяване на парка, следва да се 
предвиди обслужваща пътна инфраструктура, като заедно с нея за 
отводняване на площите се заложи и улична канализация.  

Горните имоти в миналото са били с функция на „Отводнителен 
канал“, в момента са прекъснати, не са действащи, затревени са и не се 
използват по предназначение, поради това че районът, в  който се намират 
се превръща в индустриална зона. Същите ще се използват за  изграждане 



на необходимата обслужваща пътна инфраструктура към парка, като 
заедно с нея за отводняване на площите се заложи и улична канализация. 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 560 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 
03839.17.60 по кадастралната карта на с.Бенковски и отразяването му в 
структурна единица    Тсп  / складово производствени функции /. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ 
устройствен план на Община „Марица”, като поземлен имот 
идентификатор № 03839.17.60  по кадастралната карта на с.Бенковски  се 
отрази в структурна единица Тсп  / складово производствени функции. 
Община „Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване 
техническата грешка в ОУП. 
Решението да се съобщи на заинтересованите 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 това, че е констатирано неправилно 
отразяване на структурна единица по ОУП 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 561 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

на трасе на: „Нова оптична кабелна мрежа от съществуваща шахта в ПИ 
78080.94.273 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 в землището на с. 
Царацово“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе на:  „Нова оптична кабелна мрежа от съществуваща 
шахта в ПИ 78080.94.273 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 в 
землището на с. Царацово“, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от 
трасето имоти.  

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционните намерения на ЕТ „ 
Димитър Василев 94“ за изграждане на физическа инфраструктура за 
електронна съобщителна / оптична / мрежа за телекомуникационни услуги 
с цел задоволяване нуждите на крайни клиенти в района на землището на 
с. Царацово, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 562 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-181/02.11.2022г. от Т.Г.К.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 
35300.6.145 и № 35300.6.39  в м. ”Джевизката” по кадастралната карта на 
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на общ урегулиран поземлен имот  за  „Производствена 
и складова, търговска и обществено обслужваща дейност – склад за 
промишлени стоки и офиси“. 

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 за 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатори № 35300.6.145 и № 35300.6.39  в м. ”Джевизката” 
по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на общ урегулиран поземлен 
имот  с отреждане за  
„Производствена и складова, търговска и обществено обслужваща дейност 
– склад за промишлени стоки и офиси“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                      
поземлени имоти с идентификатори № 35300.6.145 и № 35300.6.39  в м. 
”Джевизката” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 651 – Пп  с нетни устройствени 
показатели Пз < 80%, Кинт – 2.5,  Поз > 20%  и височина  на застрояване 
до 12м. 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 563 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-186 от 04.11.2022г. от Г. С. Д. и И. 

К. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 73242.222.18 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за  „ФОТОВОЛТАИЧНА 
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА“ 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 73242.222.18 в м. ”КОШОВЕТЕ” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот   
 
„ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор  № 73242.222.18 в м. ”КОШОВЕТЕ”  по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 261-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,  Кинт – 1,0,  
Поз>40%  и височина до 10м. 
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  Г. С. Д. и И. К. Д. 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 Г.С. Д. и И. К.Д. да проведат процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 



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

МОТИВИ: Във връзка с 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 564 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 53-01-6364/20.10.2022г. от „АНДИ-Л“ 

ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 73242.224.28 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова 
дейност“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 73242.224.28 в м. ”КОШОВЕТЕ” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот   
 
„Производствена и складова дейност“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор  № 73242.224.28 в м. ”КОШОВЕТЕ”  по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 239-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,  Кинт – 1,0,  
Поз>40% и височина до 10м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 565 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-158/06.10.2022г. от Н. Т. Т. и Б. Т. 

М.  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.82.6   м. ”Радиновски герен” по кадастралната 
карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 
по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Складова и 
обществено обслужваща дейност“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.82.6   м. ”Радиновски герен” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за   
 

„Складова и обществено обслужваща дейност“. 
 

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

 
Поземлен имоти с идентификатор № 78080.82.6   м. ”Радиновски герен” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 172-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 
1.0 ,  Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 566 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 78080.58.7 в м. ”Гълъбица” по кадастралната карта на 
с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ  за отреждане на урегулиран поземлен имот  за „ЗЕЛЕНИНА и 
СПОРТ“ -  „стадион“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 78080.58.7 в м. ”Гълъбица” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за  
„ЗЕЛЕНИНА и СПОРТ“ -  „стадион“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 78080.58.7 в м. ”Гълъбица” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 185-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. 
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 инвестиционно намерение, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 567 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от Г. С. Т.  за одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 121-Жм ( жилищна  устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски , 
местност „Български гробища“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в обхвата на 
поземлени имоти с идентификатори № 03839.39.6, № 03839.39.7 , № 
03839.39.8 и № 03839.39.9 по кадастралната карта на с.Бенковски, 
местност „Български гробища“, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство, 
производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ . 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

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

1. Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, 
неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 121 – Жм  ( жилищна  устройствена структурна 
единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори № 
03839.39.6, № 03839.39.7 , № 03839.39.8 и № 03839.39.9 – частни 
имоти  по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица“, 
област Пловдив, съгласно приложения проект. 

Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и 
одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно 
влизане в сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  



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

 
 
2. След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за 

изменение на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за 
изработване проект на ПУП – План за улична регулация (ПУР), 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 03839.39.6, № 03839.39.7 , 
№ 03839.39.8 и № 03839.39.9 – частни имоти  по кадастралната 
карта на с.Бенковски, Община „Марица“, област Пловдив, 
представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и 
отреждане на урегулиран поземлен имот за  

„Жилищно строителство, производствена, складова и обществено 
обслужваща дейност“ . 

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

Поземлени имоти с идентификатори № 03839.39.6, № 03839.39.7 , № 
03839.39.8 и № 03839.39.9 – частни имоти  по кадастралната карта на 
с.Бенковски, местност “Български гробища“, Община „Марица“, област 
Пловдив, попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 121-Жм ( жилищна устройствена структурна 
единица/зона) с нетни устройствени показатели Пз < 45%, Кинт – 0.9  Поз 
> 45% и височина  на застрояване до 10м 

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

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

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



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

С подробните устройствени планове и парцеларните планове на 
трасетата на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните 
им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на 
новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
На възложителя Гергана Титюкова се дава предварително съгласие за 

провеждане на процедура по промяна на предназначението на имоти-
общинска собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното 
съгласие – две години.  

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

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

Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 568 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 94-02-157/06.10.2022г. от Д. П. А. и Е. 

М. А. и М. П. П. с искане за включване в регулационните граници на село 
Крислово  на УПИ 14.69 – жил.стр. , УПИ 14.70 – жил.стр. , УПИ 14.71 – 
жил.стр. , УПИ 14.72 – жил.стр. , УПИ 14.73 – жил.стр. , УПИ 14.74 – 
жил.стр. , УПИ 14.75 – жил.стр. , УПИ 14.76 – жил.стр. , УПИ 14.77– 
жил.стр. , УПИ 14.78 – жил.стр.  и улица тупик,  в землището на 
с.Крислово    

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, 
съгласно чл.108, ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, в 
съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 20 и чл.20а, ал. 2 от 
Закона за опазване на земеделските земи 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 Общински съвет „Марица” дава съгласие за разширяване на 
строителните граници на с. Крислово, включващо ПИ с идентификатор № 
39918.14.69, № 39918.14.70, № 39918.14.71, № 39918.14.72, № 39918.14.73, 
№ 39918.14.74, № 39918.14.69, № 39918.14.75, № 39918.14.76, № 
39918.14.77 № 39918.14.78 и № 39918.14.79 по КК на с.Крислово. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
в съответствие с настоящото решение на ОС „Марица“. 

МОТИВИ: Имотите попадат в зона отредена за жилищно ползване, 
същите граничат с края на регулацията на населеното място. 
Възложителите желаят  имотите им да се включат с регулацията на селото 
/ строителните граници на населеното място. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 569 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-183/03.11.2022г. от Р. Г. Ф. и И. З. 

К.  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 62858.34.24   м. ”Трънките” по кадастралната карта на 
с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 62858.34.24   м. ”Трънките” по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за 
 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                      
Поземлен имот с идентификатор № 62858.34.24   м. ”Трънките” по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 530 -Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 
0.9 ,  Поз > 45%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  



Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
Възложителите  да изготвт  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 Р. Ф. и И. К. 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 570 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-188/07.11.2022г. от Г. Б. М.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
66915.23.51   м. ”Голям гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулирани поземлени имоти  за  „Жилищно строителство“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 66915.23.51   м. ”Голям гьол” по кадастралната карта 
на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  
 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 
Поземлен имот с идентификатор № 66915.23.51   м. ”Голям гьол” по 
кадастралната карта на с.Скутаре,, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 512 -Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 
0.9 ,  Поз > 45%   и височина до 10м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 



ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
Възложителя  да изготви  проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  
Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на Г. М. 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 571 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Във връзка с  писмо от дирекция „Общинска 

собственост“  № ВД-414/03.11.2022г. е необходимо да се проведе 
процедура по промяна трайно предназначение на територията на 
поземлени имоти с проектни идентификатори по КК на село Ясно поле. 

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: проектен ПИ № 87669.2.98, с 
проектна площ от 0.110 дка ; Проектен ПИ № 87669.2.99, с проектна площ 
от 5.604 дка; Проектен ПИ № 87669.2.100, с проектна площ от 5.090 дка;  
Проектен ПИ № 87669.2.101, с проектна площ от 0.139 дка;  Проектен ПИ 
№ 87669.2.102, с проектна площ от 4.559 дка; Проектен ПИ № 87669.2.103, 
с проектна площ от 4.436 дка, с начин на трайно ползване ;  Проектен ПИ 
№ 87669.2.104, с проектна площ от 0.093 дка; Проектен ПИ № 87669.2.105, 
с проектна площ от 4.337 дка;  Проектен ПИ № 87669.2.106, с проектна 
площ от 0.090 дка по КК на село Ясно поле, 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 необходимостта територия, заета от води и 
водни обекти в трайно предназначение да се проммени на територията в 
трайно предназначение на територията: земеделска, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 572 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица 

в извънредно неприсъствено 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-03-10 от 
03.11.2022г. на представителя на Общината в Общото събрание на 
Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 06.12.2022г. 

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 
неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“ – 
Пловдив, свикано на 06.12.2022г., да изрази позицията на Община 
„Марица“ по предварително планиран дневен ред в писмо на Областния 
управител на област Пловдив– изх. №АВК-03-10 от 03.11.2022г. и му дава 
мандат да гласува както следва: 
 
1.1. По т.1 от предварителния дневен  ред относно:  
 
Съгласуване на проект на Допълнително споразумение №2 към договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги от 28.01.2016 г. и упълномощаване на Председателя да подпише 
допълнителното споразумение от името на Асоциацията по ВиК - Пловдив. 
 
Да гласува със „ЗА“ съгласуване на проект на Допълнително споразумение 
№2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги от 28.01.2016 г. и упълномощаване на 
Председателя да подпише допълнителното споразумение от името на 
Асоциацията по ВиК - Пловдив. 
 



1.2. По т.2 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 573 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна финансова помощ 

послучай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без 
един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 
размер на 111,11 лв. /сто и единадесет лева и  11 стотинки/ послучай 
коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или 
двама родители с постоянен адрес в община „Марица”, по списъци 
представени от кметовете на кметства.  
 

1. Общински съвет „Марица” определя еднократна финансова помощ в 
размер на 100 лв. /сто лева/ послучай коледните и новогодишните 
празници на деца до 18 години с увреждания  50 % и над 50% 
оценка на работоспособността, съгласно експертно решение на 
ТЕЛК, с постоянен адрес в община „Марица”, по списъци 
представени от кметовете на кметства.  

 
МОТИВИ:  Традиционно в навечерието на коледните и новогодишни 

празници,  се предоставя еднократна финансова помощ на деца и ученици, 
без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания  по 
решение на ОбС „Марица“, съгласно Правилника за реда и начина за 
отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община 
„Марица“. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 574 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за компенсирани промени относно 

финансирането на капиталови разходи със целева субсидия за капиталови 
разходи за 2022 г. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

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

                         / лева / 

№ 
§§   

ЕБК 
Д-ст 
ЕБК 

Наименование на 
обекта от КР 

източник на финансиране 
цел.субсидия за КР от  РБ  

източник на финансиране 
собствени средства, 

преходен остатък, §§40 

1 2 3 4 
Било 

5 
Става 

6 
Разлика 

7=6-5 
Било 

8 
Става 

9 
Разлика 
10=8-9 

      ВСИЧКО 701 322 701 322 0
458 078 458 078

0

1 52-02 311 

Проектиране и 
изграждане на ДГ 
с.Радиново, в т.ч. 
Стр.надзор и Авторски 
надзор 

515 450 697 814 +182 364 426 078 243 714 -182 364

2 52-06 603 

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

128 439 3 508 -124 931 32 000 156 931 +124 931

3 52-06 603 

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

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



 
МОТИВИ: След направения анализ на изпълнението на бюджета в 

частта на капиталовите разходи, финансирани с целеви трансфери от 
централния бюджет и с цел тяхното усвояване е необходимо да се 
извършат вътрешни компенсирани промени между обектите. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 575 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Дофинансиране дейността на Народно читалище 

„Виделина -1928 г.“ с. Войводиново с 1000 /хиляда/ лева 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 Общински съвет „Марица“ дофинансира Народно читалище 
„Виделина-1928 г.“ с. Войводиново с финансови средства в размер на 1000 
/хиляда/ лева за подпомагане дейността на читалището. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с предстоящи участия на самодейци от 
Народно читалище „Виделина -1928 г.“ с. Войводиново, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 576 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община 

„Марица” за 2022 г. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

Р е ш е н и е : 

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

           / лева / 

№ 
по 
ред 

§§ 
№ д-

ст 
Източник на финансиране, обекти, 

наименование на разхода 
Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но държ. дофин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   П Р И Х О Д И +83364  +83364  

1 
13-04  Данък придобив. имущество по 

дар. и възм. начин 
+ 140000  

+14000
0  

 

2 
13-08  Туристически данък + 500  + 500 

 

 

3 
20-00  Други данъци + 500  + 500 

 

4 
27-02  Такси за дет. ясли и др. по 

здравеопазване 
+ 2000  + 2000 

 

5 
27-05  Такси за пазари, тържища, тротоари 

и др. 
+ 2000  + 2000 

 



6 27-10  Такси за технически услуги + 8000  + 8000  

7 36-19  Други неданъчни приходи + 1500  + 1500  

8 40-22  Постъпления от продажба на сгради - 154000  
- 

154000  

9 40-30  Постъпления от продажба на НДА + 12000  
+ 

12000  

10 40-22  Постъпления от продажба на земя + 155000  
+ 

155000  

11 
61-01  Трансфери м/у бюджети – получени 

трансф. -437877
 -

437877  

12 
61-02  Трансфери м/у бюджети – предост. 

трансф. +552717
 +55271

7  

13 
62-02  Трансфери м/у бюджети и сметки за 

СЕС -198976
 -

198976  

   Р А З Х О Д И +83364 0 -12000 +95364  

1 
52-02 322 

Изграждане на физкултурен салон в 
ОУ с. Граф Игнатиево 

- 13334 - 13334  
 

 

2 
10-16 322 

Вода, горива, енергия – ОУ с. 
Царацово + 25000

+ 
13334 

+11666
 

 

 

3 
10-98 322 

Други разходи, некласифицирани в 
др. параграфи и подпараграфи - 18666  - 18666

 

 

4 
10-16 322 

Вода, горива, енергия – ОУ с. 
Бенковски 

+ 7000  + 7000
 

 

5 
51-00 832 

Рехабилитация на общински път 
PDV1152 – участък Крислово-
Желязно-Войводиново 

+ 4300  + 4300
 

6 

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 

- 4300  - 4300 

 



захранване и отводняване на имоти 
от масиви 66, 67 и 68 с.Царацово 

7 52-02 311 
Проектиране и изграждане на ДГ с. 
Радиново - инженеринг +182364  

+18236
4  

8 

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 

- 60000 

 

- 60000 

 

9 52-06 622 
Озеленяване на парк в с. Труд ПИ 
73242.501.324 

- 27000 
 

- 27000 
 

10 10-11 589 Храна -12000  -12000  

11 10-20 738 Външни услуги -1000  -1000  

12 45-00 738 
Субсидии за организации с нестоп. 
цел +1000  +1000  

МОТИВИ: Във връзка с: 
 Кандидатстване от Община „Марица“ за финансиране по мярка 7.2. към 

Държавен фонд „Земеделие“ с проект от 2008 г. за „Рехабилитация на общински път 
PDV1152 – участък Крислово-Желязно-Войводиново“ е необходима актуализация на 
същия в съответствие с приетата нова наредба 

 Постъпили докладни записки № 67-00-68/03.10.2022 г. на директора на 
ОУ с. Царацово и № 67-00-70/14.10.2022 г.  на директора на ОУ с. Бенковски за 
необходимост от допълнителни средства 

 Актуализация на приходи и трансфери 
 Актуализация на проект от 2008 г. за „Рехабилитация на общински път 

PDV1152 – участък Крислово-Желязно-Войводиново“ 
 Осигуряване на допълнителни средства за обект „Проектиране и 

изграждане на ДГ с. Радиново“ 
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 577 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Издаване на банкова гаранция. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА 

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.  Общински съвет „Марица“ дава съгласие да се подадат 
необходимите документи и да се издаде неотменима и безусловна 
банкова гаранция, обезпечена с парични средства в размер на 7200 
лв. във връзка с изпълнение на точка 5.5 от Предварителен договор 
от 31.10.2022 г. за присъединяване на обект за производство на 
електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на 
„Електроразпределение Юг“ ЕАД, сключен между Община 
„Марица“ и „Електроразпределение Юг“ ЕАД.  
 

2. Първоначалният срок на валидност на банковата гаранция е до 
30.08.2025 г. Валидността да се поддържа до момента на 
изпълнение на всички задължения по цитирания Предварителен 
договор и по договор за присъединяване. 
 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица“ да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
настоящото решение. 

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на точка 5.5 от Предварителен 

договор  за присъединяване на обект за производство на електрическа 
енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение 
Юг“ ЕАД, сключен между Община „Марица“ и „Електроразпределение 
Юг“ ЕАД, е необходимо общината да представи неотменима и безусловна 
банкова гаранция за обезпечаване на задълженията си по горепосочения 
договор за сумата от 7200 лв. с първоначален срок на валидност, изтичащ 
не по-рано от 30.08.2025 г. Това е задължително изискване, за да се сключи 
договорът за присъединяване, като задължение на общината е и да 



поддържа валидността на банковата гаранция до момента на изпълнение на 
всичките си задължения по предварителния договор.  Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 578 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 
66915.502.1935 по кад.карта на с.Скутаре. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор   № 
66915.502.1935, с площ 347 кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана 
територия", НТП "За друг обществен обект, комплекс" по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, одобрени със Заповед № РД-
18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, съответстващ на 
УПИ ХХV-502.1935 - обществено обслужващи дейности, кв.58, с адм. 
адрес: с.Скутаре, ул. "Георги Кирков", съгласно Заповед № РД-09-
1097/20.07.2022 год. на кмета на Община "Марица" за одобряване на 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, актуван с Акт за ПОС № 
4255/17.11.2022 година, надлежно вписан в СВ – гр.Пловдив. 
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост.  
 
 
 
 
 
 



МОТИВИ: Необходимо е да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. Ето защо,  Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 579 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-54/1//18.11.2022г. от Д. И. Д.  и М. 

Д. Г. за  одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 239 - Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд, местност „Кошовете“, Община „Марица“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор 73242.225.53 по кадастралната карта на с.Труд, местност 
„Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ 
земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен 
имот за „Производствена , складова дейност и ООД“ – склад за 
селскостопанска продукция и техника. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с 
чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ: 
1. Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, 
неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 239 - Смф (смесена многофункционална устройствена 
структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори  
73242.225.53 -частен имот и част от 73242.225.893 – общински имот  по 
кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, Община „Марица“, 
област Пловдив, съгласно приложения проект 
Да се  извършат всички последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените 
към ОУП Правила и нормативи за прилагане на същия, относно влизане в 
сила на изменението на ОУП на Община „Марица“.  
Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 
за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
2. След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за 



изменение на ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване 
проект на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  
73242.225.53 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“  
Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за  
„Производствена , складова дейност и ООД“ – 
склад за селскостопанска продукция и техника. 
  
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Поземлен имот с идентификатор 73242.225.53  по кадастралната карта на 
с.Труд, местност “Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив, попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 239 
- Смф (смесена многофункционална устройствена структурна 
единица/зона), с нетни устройствени показатели Пз <  50%, Кинт – 1.0,  
Поз > 40%  и височина  на застрояване до 12 м. 
 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 
сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 
на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 
да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 



ПИ, ако има такива. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м. 
На възложителите се дава предварително съгласие за провеждане на 
процедура по промяна на предназначението на имоти-общинска 
собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
Възложителите 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.  
Решението се обнародва в Държавен вестник.  
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 580 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от С. П. Д. № 94-02-195/15.11.2022г.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
38950.61.598  по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот „Жилищно строителство“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 38950.61.598 по кадастралната карта на 
с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот   
 
                   „ Жилищно строителство“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 38950.61.598 по кадастралната карта на 
с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица Жм с нетни 
устройствени показатели    Пз < 45%, Кинт – 0.9 ,  Поз > 45%  и височина  
на застрояване до 10 м. 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 
обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 



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



публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 581 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за изменение на правилника за финансово подпомагане на 
изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и 
лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 
територията на Община „Марица” (приет с Решение № 207, Протокол № 
13 от 22.11.2012 г. на Общински съвет „Марица“, изменен с Решение № 
166, Протокол № 8 от 22.04.2019 г. на Общински съвет „Марица“) 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, чл.11, ал.3, 
чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 и чл.28 от ЗНА и във връзка с 
чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Приема Правилник за изменение на правилника за финансово 
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие 
на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми на територията на Община „Марица” (приет с Решение № 207, 
Протокол № 13 от 22.11.2012 г. на Общински съвет „Марица“, изменен с 
Решение № 166, Протокол № 8 от 22.04.2019 г. на Общински съвет 
„Марица“)  
     § 1. Чл.3, ал.5 се изменя и придобива следната редакция: Средствата, 
отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за 
финансово подпомагане, са в размер до 5000 лева на заявител. 
     § 2. Чл.20, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: Паричната 
сума, одобрена по чл. 18 се отпуска в рамките на съответната бюджетна 
година, след представяне на първичен счетоводен документ и медицинска 
документация от лечебно заведение, което извършва дейности по 
асистирана репродукция. 
        
    Заключителна разпоредба 
 
     § 3. Правилникът  за изменение на правилника за финансово 
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие 
на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми на територията на Община „Марица” (приет с Решение № 207, 
Протокол № 13 от 22.11.2012 г. на Общински съвет „Марица“, изменен с 



Решение № 166, Протокол № 8 от 22.04.2019 г. на Общински съвет 
„Марица“) влиза в сила на 07.12.22г.;         
     § 10.  Правилникът се публикува на официалната интернет-страница на 
община Марица след влизане в сила на решението, с което е приета. 
     § 11.  Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на 
общината. 
 

МОТИВИ: Приемането на Правилника е необходимо с оглед 
осъществяване на финансово подпомагане на изследвания и процедури във 
всички лечебни заведения ,извършващи тези дейности и отговарящи на 
условията на чл.131 от Закона за здравето, като размера на тази помощ да 
бъде увеличен адекватно на измените обществено-икономически условия в 
страната.Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 582 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Общински имоти с идентификатор №66915.18.148 с 

НТП: нива и част   ПИ 66915.13.40 с НТП : селскостопански горски и 
ведомствен път по КК на село Скутаре  за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 66915.18.148 и част № 
66915.13.40 в м.“Вардалите“ по кадастралната карта на с.Скутаре, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  „Зеленина и спорт“ и включването им в ЗРП 
на с.Скутаре 

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 в съответствие чл. 
20 и чл.20а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № № 66915.18.148 и ПИ № 66915.13.40 в 
м.“Вардалите“ по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  

„Зеленина и спорт“ и включване в ЗРП на с. Скутаре 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 66915.18.148 и имот № 66915.13.40 в 
м.“Вардалите“ по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община 
„Марица” в структурна единица 507-Тс / устройствена зона за  спорт / , 
която в частично ще се измени с обхвата на проекта на Жм 
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 – ПРЗ, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на землището на 
населеното място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 
63 от ЗУТ. 
С план схемите 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. 
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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 583 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 94-02-193/10.11.2022г. от „ТИТАН 

БИЛДИНГ БГ“ ЕООД с искане за включване в регулационните граници на 
село Скутаре  УПИ 23.91 – жил.застр., УПИ 23.92 – жил.застр., УПИ 23.93 
– жил.застр., УПИ 23.94 – жил.застр., УПИ 23.95 – жил.застр., УПИ 23.96 – 
жил.застр.  и улица тупик в землището на с.Скутаре  по одобрен ПУП-ПРЗ 
със заповед  РД-09-366/23.03.2022г. на Кмета на Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 от ЗУТ, 
съгласно чл.108, ал.1, чл.110,ал.1,т.1  и  чл.112, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, в 
съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, от ЗУТ и чл. 20 и чл.20а, ал. 2 от 
Закона за опазване на земеделските земи 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава съгласие за разширяване на строителните 
граници на с. Скутаре, включващо ПИ с идентификатори № 66915.23.91,  
№ 66915.23.92, № 66915.23.93, № 66915.23.94, № 66915.23.95, № 
66915.23.96, № 66915.23.97 и  № 66915.23.98   по КК на с.Скутаре. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи действия, 
в съответствие с настоящото решение на ОС „Марица“. 
  

МОТИВИ: Във връзка и 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  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 584 

Взето с протокол № 13 от 22.11.2022 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТНН 
НА БКТП 12 В УПИ II-501.2739, трафопост, кв.123, ПО ПЛАНА НА с. 
ТРУД, ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО  ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД  
УПИ 613.35 – Пречиствателна станция за отпадъчни води,  В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА с. ТРУД, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, 
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП-ПП. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТНН НА БКТП 12 В 
УПИ II-501.2739, трафопост, кв.123, ПО ПЛАНА НА с. ТРУД,  ДО НОВО 
ЕЛЕКТРОМЕРНО  ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД  УПИ 613.35 – 
Пречиствателна станция за отпадъчни води,  В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. ТРУД, 
ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на 
засегнатите от трасето имоти.  

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранването на имота Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 


