
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 489 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 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: 

 

I. От раздел „ІІ. Продажба на имоти, частна общинска собственост по 

реда на чл. 35 от ЗОС със започната процедура и с решение на 

Общински съвет „Марица”:  

За с.Царацово отпада: 

ПИ 501.1280 НТП Ниско застрояване (до 10м)    -  707 кв.м. 

  

2. В раздел „ІІІ. „По предложения от кметове на населени  места и 

общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 

от ЗОС“: 

 

с. Строево се добавя: 

ПИ 6.8 НТП Нива – 20168 кв.м.  

За с.Царацово отпада 

ПИ   18.8         НТП Нива  с площ   7 500 кв.м 

 

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

     

За с. Царацово се добавят: 

 

ПИ 501.1280 НТП   Ниско застрояване (до 10м)               -  707 кв.м.  



ПИ 501.1282 НТП   Ниско застрояване (до 10м)               -  775 кв.м.  

ПИ 501.1342 НТП   Ниско застрояване (до 10м)               -  813 кв.м.  

ПИ 501.1010  НТП  Незастоен имот за жилищни нужди  - 610 кв. м. 

3. В раздел „V. Прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физически и юридически лица по чл.36 от ЗОС;  

с.Маноле: 

217/2023 ид.ч. от ПИ 502.159 НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“  

4. От раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 

наем/аренда на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 

 

За с.Строево отпада 

69874.6.8   20168 Нива АЛЧАЦИТЕ V 

 

5. В раздел VІІ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 

отдаване под наем 

За с. Царацово се добавя: 

Помещение в сграда с идентификатор № 78080.501.372.1 – 1 бр. СО с 

идентификатор №78080.501.372.1.4 – 18 кв. м. - частна общинска 

собственост 

 

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

общинската собственост, постъпили предложения на кметове по населени 

места за извършване на разпоредителни действия с имоти - общинска 

собственост, прекратени и приключили договори за наем, извършени 

процедури по разделяне на общински поземлени имоти с цел осигуряване 

на постоянни източници на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, и за 

осъществяване на своята жилищна политика и своите социални функции за 

населението, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 490 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 152, взето с протокол № 13 от 

30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 

на строеж на М.И.П., 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 № 152, взето с 

протокол № 13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица” - Пловдив за 

учредяване право на строеж на М.И.П., върху общински поземлен  имот с 

идентификатор 38950.502.929, с площ 552 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. Костиево, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 

г. на Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ І-

общ., кв.5, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 

0105-08 от 01.03.2006 година.  

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 

за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: В община „Марица“ е постъпила декларация от М.И.П. 

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. 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 № 491 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 456, взето с Протокол № 13 от 

21.12.2020 г.  на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право 

на строеж на Х.П.К., с постоянен адрес с. Скутаре, върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1928 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Скутаре. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 9 от Наредбата 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост 

на община „Марица“ 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 456, взето с 

Протокол № 13 от 21.12.2020 г.  на Общински съвет „Марица”- Пловдив за 

учредяване право на строеж на Х.П.К., с постоянен адрес с. Скутаре върху 

общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1928 с площ 906 кв. м., 

с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно 

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

кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив одобрени със 

Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София,   

номер по предходен план: УПИ ХІV-502.1928-жил. строителство, кв.38, с 

отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3731 от 15.09.2020 година.  

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 

за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 



МОТИВИ: Във връзка с това, че не са спазени условията по т. V, т.1 

и съгласно т.VІ от предварителния договор, като в посочения/определения 

18-месечен срок от датата на подписване на предарителния договор не е 

извършено плащане и не е сключен окончателен договор, следва да се 

предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение на 

общинския съвет за учредяване възмездно право.  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 № 492 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 274, взето с протокол № 7 от 

21.06.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

Закона за общинската собственост, чл. 140, т.5 от НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 274, взето с 

протокол № 7 от 21.06.2022 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

„1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената 

пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за лек автомобил марка  

VAZ 21214, с регистрационен номер РВ 2772 ВС в размер на 2004,00 (две 

хиляди и четири) лева с ДДС.“ 

 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  

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

се извърши продажба на лек автомобил марка VAZ 21214, с 

регистрационен номер РВ 2772 ВС и определя начална тръжна цена, в 

размер на 2004,00 (две хиляди и четири) лева с ДДС  за продажба на същия 

чрез провеждане на публичен търг.“ 

 МОТИВИ: На обявения търг не се явяват купувачи, поради което  е 

изготвена нова експертна оценка на ДМА от лицензиран оценител „АСА” 

– ООД – гр. Пловдив и е предложена нова пазарна цена. 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 № 493 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 132, взето с протокол № 3 от 

29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 77 и чл.78,ал.1 от НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение 132, взето с 

протокол № 3 от 29.03.2022 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                                        

    „1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 35 760,00 лева 

(тридесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, по 4,00 лв/кв.м.),  

като цена за продажба на поземлен имот № 47086.22.145, въз основа на 

пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 

АД, гр. Пловдив.“ 

 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  

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

на поземлен имот № 47086.22.145  в размер на 35 760,00 лева (тридесет и 

пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, по 4,00 лв/кв.м.).“ 

 

    3. Точка 4 (четвърта) придобива следното съдържание:                                                                        

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

от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез провеждане на публичен търг.“  

 

4. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                                        

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство. “ 

 

МОТИВИ:    В изпълнение на Решение № 132, взето с протокол № 3 

от 29.03.2022 г. на Общински съвет „Марица” – се открива процедура за 

продажба на  имота чрез публичен търг с явно наддаване. На обявения търг 



не се явяват купувачи и  тръжната процедура е прекратена. След проучване 

на пазара на недвижимите имоти в населените места на общината, предвид 

местонахождението на имота и размера, е възложена нова пазарна оценка 

на имота и във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 494 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и  

физически лица в ПИ № 03839.501.545 в с.Бенковски. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 

от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 

15 000 лева (петнадесет хиляди) лева, без ДДС, по (30,00 лв/кв.м. без ДДС), 

определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 15 000 лева (петнадесет хиляди) 

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

500/1163 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 03839.501.545, чрез 

прекратяване на съсобствеността, въз основа на горепосочената пазарна 

оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 

съсобствеността между общината и И.Й.К. и С.Й.К., като продаваемата 

съсобствена част представлява 500/1163 ид.ч. от поземлен имот с 

идентификатор № 03839.501.545  с обща площ по кадастрална скица 1163 

кв.м., с трайно предназначение „Урбанизирана територия” и начин на 

трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници на целия имот: 

ПИ № 03839.501.874; ПИ № 03839.501.996; ПИ № 03839.501.986; ПИ № 

03839.501.875,   по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с.Бенковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

81/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  ул."3-та" № 7, номер по 

предходен план: номер по предходен план УПИ ІХ-545, кв.41 по ЗРП за 

сумата от 15 000 лева (петнадесет хиляди) лева, без ДДС, по (30,00 лв/кв.м. 

без ДДС), актуван с акт за частна общинска собственост №  

3002/18.09.2017 година. 

Данъчна оценка на 500/1163 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 

03839.501.545 е в размер на 2057,60 (две хиляди петдесет и седем лева и 60 

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 предложената продажба са във връзка с 

подадено заявление от  И.Й.К. и С.Й.К. за изкупуване на 500/1163 идеални 

части от имота, чрез прекратяване на съсобствеността 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  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 № 495 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на клуб за пенсионери и инвалиди в село 

Бенковски, община „Марица“ и определяне на самостоятелен обект 

03839.501.1212.6.2 за помещение и извършване на дейността. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 и 
чл.12 от Правилника за организацията и дейността на клубовете за 
пенсионери и хората с увреждания на територията на община 
„Марица”(приет с решение на ОбС № 120, взето с Протокол № 2 от 
24.02.2022 година от заседание на Общински съвет-Марица )   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет Марица дава съгласие за откриване на клуб за 

пенсионери и инвалиди в село Бенковски, община Марица, и определя 

самостоятелен обект 03839.501.1212.6.2 с площ 56,92  кв.м., с 

предназначение: за културна и обществена дейност (за пенсионерски 

клуб), на етаж 1 в сграда с идент. 03839.501.1212.6, с предназначение: 

Сграда със смесено предназначение, построена в ПИ №03839.501.1212 с 

НТП "За друг вид застрояване" по кадастралната карта и кадастралните 

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

18-81/05.12.2007 г. на Изп. директор на АГКК, номер по предходен план: 

УПИ І-501.1212, културен дом, търговия и зеленина, кв.28 по ЗРП, на 

адрес с.Бенковски ,ул. „12“, ет.1, в който да се помещава клубът. 

      За 03839.501.1212.6.2 е издадено Удостоверение № 15/03.02.2020 г. 

от главния архитект за въвеждане в експлоатация на строеж: "Промяна 

функцията на част от първи етаж на търговска сграда в здравна служба и 

пенсионерски клуб". 

       За сграда с идент. 03839.501.1212.6, с предназначение: Сграда със 

смесено предназначение е съставен акт за ЧОС № 3688/17.06.2020 г., 

надлежно вписан в СВ – Пловдив. 

2. Общински съвет Марица възлага на кмета на община Марица да 

предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото 

решение. 

 

  

 



 

МОТИВИ: Във връзка с постъпило предложение на желаещи от 

селото за откриване на клуб за пенсионери и инвалиди в село Бенковски, 

община Марица, 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 № 496 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 35300.503.415 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 

с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 8985,00 лева, без 

ДДС (осем хиляди деветстотин осемдесет и пет лева, без ДДС), по 15,00 

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

35300.503.415, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 35300.503.415 в размер на 8985,00 лева, без ДДС 

(осем хиляди деветстотин осемдесет и пет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. 

без ДДС). 

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

извърши продажба на поземлен имот № 35300.503.415 с площ по 

кадастрална скица 599 кв.м. с трайно предназначение "Урбанизирана 

територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на 

с.Калековец, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 

г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план 

номер по предходен план: парцел Х-общ. от кв.81 по ЗРП, при граници:  

ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.414; ПИ № 35300.503.414; ПИ № 

35300.503.416; ПИ № 35300.503.993, адрес: с.Калековец, ул. "Ралица" № 

79, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0388-07/21.12.2006 

година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.503.415 е 2464,90 (две 

хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и 90 ст.) лева. 

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



Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез провеждане на публичен търг.   

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

от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: 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  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 № 497 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 35300.503.430 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 

с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 10275,00 лева, без 

ДДС (десет хиляди двеста седемдесет и пет лева, без ДДС), по 15,00 

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

35300.503.430, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 

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

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

на поземлен имот № 35300.503.430 в размер на 10275,00 лева, без ДДС 

(десет хиляди двеста седемдесет и пет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 

ДДС). 

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

извърши продажба на поземлен имот № 35300.503.430 с площ  685 кв.м. с 

трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 

застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Калековец, област 

Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план номер 

по предходен план: парцел Х-общ. от кв.82 по ЗРП, при граници:  ПИ № 

35300.503.431; ПИ № 35300.503.999; ПИ № 35300.503.432; ПИ № 

35300.503.429, адрес: с.Калековец, ул. "Ралица" № 87, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 1435/18.02.2011 година, надлежно вписан 

в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.503.430 е 2818,80 (две 

хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 80 ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество чрез провеждане на публичен търг.   

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

от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: 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  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 № 498 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 35300.502.559 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 

с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

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

НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 17130,00 лева, без 

ДДС (седемнадесет хиляди сто и тридесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. 

без ДДС),  като цена за продажба на поземлен имот № 35300.502.559, въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот № 35300.502.559 в размер на 17130,00 лева, без ДДС 

(седемнадесет хиляди сто и тридесет лева, без ДДС), по 15,00 лв/кв.м. без 

ДДС). 

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

извърши продажба на поземлен имот № 35300.502.559 с площ  1142 кв.м. с 

трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско 

застрояване (до 10 м)" по кадастрална карта на с.Калековец, област 

Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК-София, изм. със Заповед 18-5973-

10.06.2022 г. на Началника на СГКК-Пловдив, номер по предходен план: 

парцел ІІ-общ. от кв.19, при граници:  ПИ № 35300.502.561; ПИ № 

35300.502.562; ПИ № 35300.502.563; ПИ № 35300.502.1012; ПИ № 

35300.502.302; ПИ № 35300.502.558; ПИ № 35300.502.911; ПИ № 

35300.502.560; ПИ № 35300.502.943, адрес: с.Калековец, ул. "Латинка", 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 4154/04.08.2022 година, 

надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 35300.502.559 е 3879,40 (три 

хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 40 ст.) лева. 



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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез провеждане на публичен търг.   

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

от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: 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  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 № 499 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 47086.501.107, частна общинска 

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

област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6490,00 (шест 

хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без 

ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 47086.501.107, въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 

поземлен имот № 47086.501.107 с площ 649 кв. м., с трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване "Ниско застрояване (до 10м“, номер по предходен план: УПИ VІ-

376, кв.8 по ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-289/1978 г., при граници и 

съседи: ПИ № 47086.501.108; ПИ № 47086.501.105; ПИ № 47086.501.106; 

ПИ № 47086.501.277;  ПИ № 47086.501.165 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Маноле, област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изп.директор на АГКК-София, с 

административен адрес по кад.карта: с.Маноле, ул. „52-ра”, № 22 на 

собственика на законовопостроена жилищна сграда с идентификатор № 

47086.501.107.1, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, със 

застроена площ по скица – 92 кв.м., Г.Р.К. за сумата 6490,00 (шест хиляди 

четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС). 

 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.107 е 2916,30 (две 

хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 30 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 

върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 

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

общината да извърши всички правни и фактически действия по 



процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 

съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване 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  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 № 500 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 11845.502.615, частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. 

Войводиново, област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 13260,00 

(тринадесет хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. 

без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 11845.502.615, въз 

основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

продажба на поземлен имот 11845.502.615 с площ 442 кв. м., с трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване „За друг вид застрояване”, при граници и съседи: ПИ № 

11845.502.769; ПИ № 11845.502.614; ПИ № 11845.502.617; ПИ № 

11845.502.616; ПИ № 11845.502.771, по кадастралната карта на 

с.Войводиново, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-

99/12.11.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по 

предходен план: УПИ ХІІ-615, кв.54 по ЗРП, с административен адрес по 

кад.карта: с.Войводиново, ул. „Богомил”, № 1 на собственика на 

законовопостроена жилищна сграда с идентификатор № 11845.502.615.1, с 

предназначение: Жилищна сграда еднофамилна, със застроена площ по 

скица - 71 кв.м., Х.Н.К. за сумата 13260,00 (тринадесет хиляди двеста и 

шестдесет) лева, без ДДС, по 30,00 лв/кв.м. без ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.615 е 1986,10 (хиляда 

деветстотин осемдесет и шест лева и 10 ст.) лева. 

  3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 

върху разходите са за сметка на купувача по т.2. 

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

общината да извърши всички правни и фактически действия по 



процедурата за продажба и сключи договор за покупко-продажба 

съобразно действащото законодателство. 

 

  

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 501 

 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 

66915.502.1956 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   № 

66915.502.1956, с площ 516 кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана 

територия", НТП НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 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 

ХV-502.1956, жил.стр., кв.46, с адм. адрес: с.Скутаре, ул. „Йорданка 

Николова“ № 12, съгласно Заповед № РД-09-120/28.01.2022 год. на кмета 

на Община "Марица" за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 

актуван с Акт за ПОС № 4152/03.08.2022 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 да се започне процедура по промяна на 

характера на собствеността от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост на имота. 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 № 502 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 

66915.502.1955 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   № 

66915.502.1955, с площ 516 кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана 

територия", НТП НТП "Ниско застрояване (до 10м)" 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 

ХІV-502.1955, жил.стр., кв.46, с адм. адрес: с.Скутаре, ул. „Йорданка 

Николова“ № 12, съгласно Заповед № РД-09-120/28.01.2022 год. на кмета 

на Община "Марица" за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 

актуван с Акт за ПОС № 4160/12.09.2022 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 на имота, 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 № 503 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

с идентификатор 73242.200.126 – частна общинска собственост по 

кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 1 661 520 

(един милион шестстотин шестдесет и една хиляди петстотин и двадесет) 

лева, по 14,00 лв/кв.м.) като цена за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 73242.200.126, въз основа на пазарна оценка изготвена от 

лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 

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

на поземлен имот с идентификатор 73242.200.126 в размер на 1 661 520 

(един милион шестстотин шестдесет и една хиляди петстотин и двадесет) 

лева, по 14,00 лв/кв.м.).  

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

се извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.200.126 с 

площ 118680 кв. м., с трайно предназначение "Земеделска територия" и 

НТП "Нива", в местността "Селски тирове" по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № 

РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, стар 

идентификатор:73242.200.96 при граници: ПИ № 200.127; 200.113; 200.112; 

200.111; 200.110; 200.125; 200.124; 200.123; 200.85; 200.66; 200.106; 613.44; 

200.107, частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1115/23.03.2010 г., надлежно вписан в Служба по 

вписванията – гр. Пловдив.  

   Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 73242.200.126 е в 

размер на 17607,20 (седемнадесет хиляди  шестстотин и седем лева и 20 

ст.) лева. 

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

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество чрез провеждане на публичен търг.   

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

от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 

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

Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-

продажба, съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 

Община „Марица”, Общински съвет „Марица“ намира решението за 

целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 2 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 504 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински 

ПИ № 66915.502.1107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Скутаре, област Пловдив, за изграждане на нов заместващ БКТП,  с 

прилежаща сервитутна зона. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, чл.37, 
ал.4,т.4 от ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.   

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка 

за учредяване право на  строеж на нов трафопост в размер на 3780,00 (три 

хиляди седемстотин и осемдесет) лева (по 600 лв/кв.м. РЗП) лв. и  цена за 

сервитутно право за обслужване с площ 36 кв.м. в размер на 216,00 (двеста 

и шестнадесет) лева, изготвена от лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив, и определя пазарна цена  за право 

на  строеж за нов трафопост в размер на 3780,00 (три хиляди седемстотин и 

осемдесет) лева (по 600 лв/кв.м. РЗП) и цена за сервитутно право за 

обслужване с площ 36 кв.м. в размер на 216,00 (двеста и шестнадесет) 

лева.  

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски да бъде 

учредено възмездно право на строеж за изграждане на нов БКТП със ЗП 

6,3 кв.м., със сервитутно право за обслужване с площ 36 кв.м. в общински 

№ 66915.502.1107 с площ 626 кв.м., с трайно предназначение 

„Урбанизирана” и с НТП "За търговски обект, комплекс"  по кад. карта и 

кад.регистри на с.Скутаре, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 

на Изп.директор на АГКК - София,  номер по предходен план: УПИ ХV-

търговия от кв. 46  при граници и съседи:  ПИ № 66915.502.1957; ПИ № 

66915.502.1170 и ПИ № 66915.502.1081, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 44/09.12.2002 година.  

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съобразно действащото 

законодателство. 

  

МОТИВИ: С изграждането на нов трафопост - БКТП значително ще 

се подобрят параметрите и качеството на електрозахранването на 

съществуващите потребители в квартала и ще даде възможност за 

присъединяване на нови, без да се влошава качеството на предлаганата 

услуга. След реализацията на новия трафопост ще се даде възможност за 

демонтиране на мачтов трафопост № 5 в с.Скутаре. 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 № 505 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1971 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

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

размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 

застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна 

сграда в ПИ № 66915.502.1971 по кадастралната карта и кадастралните 

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

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

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

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

на Д.К.П. и Л.М.П. да бъде учредено следното ограничено възмездно 

вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 

съставляващо: Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 

66915.502.1971 с площ 736 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана 

територия” и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област 

Пловдив,  номер по предходен план: УПИ ІІІ-502.1971-жил. строителство, 

кв.82, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на 

имота: ПИ № 66915.502.1970; ПИ № 66915.502.1979; ПИ № 

66915.502.1972;  ПИ № 66915.502.1053; ПИ № 66915.502.1010 за 

построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 

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

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

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

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

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

чл.77 от НПУРОИ. 

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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 



по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

  

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

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

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 506 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1972 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

цена в размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1972 по кадастралната карта и 

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

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

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

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

на А.Н.Б. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1972 

с площ 736 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по 

предходен план: УПИ ІV-502.1972-жил. строителство, кв.82, с отреждане 

за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 

66915.502.1979; ПИ № 66915.502.1973;  ПИ № 66915.502.1053; ПИ № 

66915.502.1971;  ПИ № 66915.502.1970 за построяване на жилищна сграда, 

съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община 

„Марица”, област Пловдив. 

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

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

съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 

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

от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 



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

Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

  

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

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

 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  16 

Против  0 

Въздържали се 6 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 507 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО:Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1973 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

цена в размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1973 по кадастралната карта и 

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

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

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

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

на В.Т.В. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1973 

с площ 784 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по 

предходен план: УПИ V-502.1973-жил. строителство, кв.82, с отреждане за 

нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 

66915.502.1978; ПИ № 66915.502.1977;  ПИ № 66915.502.1974; ПИ № 

66915.502.1053; ПИ № 66915.502.1972;  ПИ № 66915.502.1979 за 

построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 

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

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

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

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

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

чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

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

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  15 

Против  0 

Въздържали се 6 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 508 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1974 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

цена в размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1974 по кадастралната карта и 

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

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

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

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

на Б.Н.Б. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1974 

с площ 824 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по 

предходен план: УПИ VІ-502.1974-жил. строителство, кв.82, с отреждане 

за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 

66915.502.1977; ПИ № 66915.502.1976;  ПИ № 66915.502.1053; ПИ № 

66915.502.1975;  ПИ № 66915.502.1973 за построяване на жилищна сграда, 

съгласно предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община 

„Марица”, област Пловдив. 

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

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

съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 

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

от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

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

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  15 

Против  0 

Въздържали се 6 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 509 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1976 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

цена в размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1976 по кадастралната карта и 

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

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

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

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

на С.С.Д. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1976 

с площ 625 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по 

предходен план: УПИ VІІІ-502.1976-жил. строителство, кв.82, с отреждане 

за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 

66915.502.1934;  ПИ № 66915.502.1975; ПИ № 66915.502.1974; ПИ № 

66915.502.1977 за построяване на жилищна сграда, съгласно 

предвижданията на застроителния план на с. Скутаре, Община „Марица”, 

област Пловдив. 

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

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

съгласно одобрените архитектурни проекти с установена площ за 

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

от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

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

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 510 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО:Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 66915.502.1979 в полза на лица с установени 

жилищни нужди. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

цена в размер на 30,00  /тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 

разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване 

на жилищна сграда в ПИ № 66915.502.1979 по кадастралната карта и 

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

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

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

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

на И.Д.Т. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 

върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 

Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 66915.502.1979 

с площ 759 кв. м., с Трайно предназначение „Урбанизирана територия” и 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Скутаре, област Пловдив,  номер по 

предходен план: УПИ ХІ-502.1979-жил. строителство, кв.82, с отреждане 

за нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 

66915.502.1011; ПИ № 66915.502.1978;  ПИ № 66915.502.1973; ПИ № 

66915.502.1972; ПИ № 66915.502.1971; ПИ № 66915.502.1970 за 

построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 

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

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

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

одобрените архитектурни проекти с установена площ за застрояване от 

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

чл.77 от НПУРОИ. 

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



Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 

по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 

на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

  

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 

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

разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 

Пловдив са спазени и кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи 

необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване 

на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. 

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

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 511 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 

имот с идентификатор № 38950.18.478, образуван от поземлен имот с 

идентификатор  №  38950.18.474 /предишен идентификатор № 38950.18.22/ 

- частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 

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

със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 

22.08.2022 година. 

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  № 

38950.18.478, образуван от поземлен имот с идентификатор № 

38950.18.474 /предишен идентификатор                      № 38950.18.22/, с 

обща площ от 1.353 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” 

и с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен 

път“ в местността „Русавов гьол“, при граници и съседи: ПИ № 

38950.18.471;  ПИ № 38950.18.25;  ПИ № 38950.18.477; ПИ № 38950.18.33 

и  ПИ № 38950.18.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

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

РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение, засягащо поземления имот от 22.08.2022 г., актуван с акт за 

частна общинска собственост № 4092 от 24.03.2022 г. и Акт №  01 от 



12.09.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 4092 

от 24.03.2022 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 е 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. Ето защо, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 512 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.184 – 

частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 

година.   

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 

промени от „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение ” в „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“ на общински поземлен имот, 

както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор № 61412.18.184, с площ от 7.808 дка, с 

трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и начин 

на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 

„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 

30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година, при граници и 

съседи: ПИ № 61412.18.185; ПИ № 61412.18.181; ПИ № 61412.18.191; ПИ 

№ 03839.36.296; ПИ № 03839.36.307; ПИ № 78080.80.51; ПИ № 

61412.18.92,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 4205 от 

12.10.2022 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: В масива има недостиг на пътища за достъп, които да 

осигуряват транспортна връзка до вече действащите там предприятия и 

описаният в т. І. от настоящето решение имот, който е с прекратени 

функции на водостопанско съоръжение може да се използва като част от 

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

целесъбразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 514 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на проектен ПИ № 61412.18.339, образуван от поземлен 

имот с идентификатор №  61412.18.52 - частна общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 

30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 

ползване да се промени от „„Нива” в „За селскостопански, горски, 

ведомствен път” на общински поземлен имот, както следва:  

- Проектен ПИ № 61412.18.339 с проектна площ от 0.352 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива” в местността „Кривата нива“, при проектни 

граници и съседи: ПИ № 61412.18.90; ПИ № 61412.18.89; ПИ № 

61412.18.338; ПИ № 61412.18.183, образуван от поземлен имот с 

идентификатор № 61412.18.52 - частна общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 

„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед №  РД-18-77 от 

30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с 

идентификатор №  61412.18.52 актуван с акт за частна общинска 

собственост  № 1715 от 19.01.2012 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, която да се 

използва като път за достъп и обслужване на бъдещия Индустриален парк 

– „Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица, от правоспособен 

геодезист бе изготвена скица-предложение за разделяне на поземлен имот 

с идентификатор № 61412.18.52.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ 

намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 513 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.52 – частна общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

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

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

изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

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

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

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

Общински съвет “Марица”- област Пловдив:  

І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор 61412.18.52, с 

площ от 7.728 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с 

начин на трайно ползване „Нива” в местността „Кривата нива“, при 

граници и съседи: ПИ № 61412.18.90; ПИ                № 61412.18.89; ПИ № 

61412.18.50; ПИ № 61412.18.87; ПИ № 61412.18.183 - частна общинска 

собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

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

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

изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година,  

актуван с акт за частна общинска собственост  № 1715 от 19.01.2012 



година, на 2 /два/ нови поземлени имота с проектни номера, както  

- Проектен ПИ № 61412.18.338, с проектна площ от 7.375 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива” в местността „Кривата нива“, при граници и 

съседи: ПИ № 61412.18.339; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 61412.18.87; ПИ № 

61412.18.50;  ПИ № 61412.18.89 

и 

- Проектен ПИ № 61412.18.339 с проектна площ от 0.352 дка, с начин на 

трайно ползване „Нива” в местността „Кривата нива“, при граници и 

съседи: ПИ № 61412.18.90; ПИ № 61412.18.89; ПИ № 61412.18.338; ПИ № 

61412.18.183. 

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

решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по 

реда на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 

изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 

промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 

 

МОТИВИ: С цел отделянето от горния имот на част, която да се 

използва като път за достъп и обслужване на бъдещия Индустриален парк 

– „Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица, от правоспособен 

геодезист бе изготвена скица-предложение за разделяне на поземлен имот 

с идентификатор № 61412.18.52 – частна общинска собственост по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 

„Марица” – област.  Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

Р Е Ш Е Н И Е № 515 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-149/29.09.2022г. от И.Т.Г. и В.К.Г.  

за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 

идентификатор № 69874.70.44 в м. ”Граждански път” по кадастралната 

карта на с.Строево,  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 за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  

поземлен имот с идентификатор № 69874.70.44 в м. ”Граждански път” по 

кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област 

за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 

с отреждане   за 

 

 

„Производствена и складова дейност“ 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлeн имот с идентификатор 69874.70.44 в м. ”Граждански път” 

по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска 

област попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в 

структурна единица 248-Соп  с нетни устройствени показатели Пз < 60%, 

Кинт – 1.2,  Поз > 30%  и височина  на застрояване до 10 м. 



Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от 

такива, във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на 

бъдещия обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно 

чл. 230, ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли 

в сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–

ПРЗ и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички 

части.  

 

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

ЗОЗЗ. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване 

на изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено 

по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 

ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 

- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 

да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ 

и ПИ, ако има такива. 

 

Възложителите да изготвят  проектите от името на общината, както 

и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред 

съответните институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 

опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години.  



 Възлага на И.Т.Г. и В.К.Г. да проведат  процедура по промяна на 

предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 

на проекти на техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

6м. 

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП 

– План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от 

ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 516 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО:Заявление № 94-02-151/30.09.2022г. от „ИНДЪСТРИАЛ 

ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД  за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 

обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 66915.28.10 , ПИ № 

66915.28.11 и ПИ № 66915.28.12  в м. ”Хаджи могила” 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  „Производствени,  

складови и обществено обслужващи дейности “. 

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 № 66915.28.10 , ПИ № 66915.28.11 и 

ПИ № 66915.28.12  в м. ”Хаджи могила” 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   

 

„Производствени,  складови и обществено обслужващи дейности “. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлени имоти с идентификатори № 66915.28.10 , ПИ № 66915.28.11 и 

ПИ № 66915.28.12  в м. ”Хаджи могила” по кадастралната карта на 

с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ 

устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 520 – Псп  с 

нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1.2,  Поз > 30%  и 

височина  на застрояване до 12 м. 



Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 

и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

 

Възложителя  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 „ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД 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  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 517 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-153/03.10.2022г. от М.С.Х. за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 

и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 

12019.14.47 в м. ”Пилиница” по кадастралната карта на с.Войсил, Община 

„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 

на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 

урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност и ООД 

– склад за промишлени стоки с офис и магазин“. 

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  поземлен имот 

с идентификатор № 12019.14.47 в м. ”Пилиница” по кадастралната карта 

на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 

ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот с отреждане   за 

 

 

„Производствена и складова дейност и ООД – склад за промишлени стоки 

с офис и магазин“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлeн имот с идентификатор № 12019.14.47 в м. ”Пилиница” по 

кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област 

попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 

единица 102 – Псп  с нетни устройствени показатели Пз < 60%, Кинт – 1.2,  

Поз > 30%  и височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 

обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 

и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

 

Възложителя  да изготви  проектите от името на общината, както и да 

представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 

институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 

опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 

– две години.  

 Възлага на М.Х. да проведе  процедурата по промяна на предназначението 

на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 

техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 



експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

  

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 518 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-152/03.10.2022г. от Д.И.Х. и В.М.Й. 

за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 

идентификатор № 73242.61.18   м. ”Герена” 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 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 № 73242.61.18   м. ”Герена” 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 урегулирани поземлени 

имоти  за 

 

 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлен имот с идентификатор № 73242.61.18   м. ”Герена” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 

попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 

единица 233 -Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 

0.9 ,  Поз > 45%  . 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 

елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 

във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 

и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 

трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 

такива. 

 

Възложителите  да изготвят  проектите от името на общината, както и да 

представляват 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 Д.И.Х. и В.М.Й. 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 възникнали жилищни нужди, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 519 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-140/12.09.2022г. от С.В.Р.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 

и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 

73242.611.6   м. ”Герена” 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  „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 № 73242.611.6   м. ”Герена” 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 

 

 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлен имот с идентификатор № 73242.611.6   м. ”Герена” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 

попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 

единица 263 -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. 

 

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 С.Р. да проведе  процедурата по промяна на предназначението 

на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 

техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  



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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 520 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление № 94-02-141/12.09.2022г. от С.В.Р.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 

и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 

73242.611.16   м. ”Герена” 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  „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 № 73242.611.16   м. ”Герена” 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 

 

 

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 

 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Поземлен имот с идентификатор № 73242.611.16   м. ”Герена” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 

попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 

единица 263 -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. 

 

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 С.Р. да проведе  процедурата по промяна на предназначението 

на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 

техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 



План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

  

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

 

Председател на ОбС “Марица” 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 521 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлени 

имоти с идентификатори № 47113.10.116, № 47113.10.81, № 47113.10.70, 

съвместно с преработка на кв. 40 в м.”Делника” по кадастралната карта на 

с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура 

по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 

по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за жилищно строителство и включване в ЗРП на 

с.Манолско Конаре. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени 

имоти с идентификатори № 47113.10.116-пасище общинска публична 

собственост, № 47113.10.70-за друг вид застрояване, общинска частна 

собственост и № 47113.10.81-дере, съвместно с частична преработка на кв. 

40 в м.”Делника” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община 

„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 

на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 

отреждане на урегулирани поземлени имоти   

 

за жилищно строителство и включване в ЗРП на с.Манолско Конаре 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeни имоти с идентификатори № 47113.10.116-пасище общинска 

публична собственост, № 47113.10.70-за друг вид застрояване, общинска 

частна собственост и № 47113.10.81-дере попадат по Общ устройствен 

план на Община „Марица” в структурна единица 611-Жм (жилищна 

структурна единица) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  

Поз>45% и височина  на застрояване до 10 м. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 



устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ 

и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 

при спазване на следните изисквания. 

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

  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

  

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди,Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

Р Е Ш Е Н И Е № 522 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Заявление от община“Марица“ за разрешение за 

изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 

66915.23.46-изоставена орна земя и 66915.23.47-пасище и част от 

поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37 и 66915.23.66 за 

селскостопански, горски, ведомствен път  и части от : ПИ с 

идентификатори 66915.23.80 – пасище, № 66915.22.35 - за 

селскостопански, горски, ведомствен път  и ПИ № 66915.22.128 – 

напоителен канал  по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям 

гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя 

за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за 

„жилищно строителство“ и включване в ЗРП. 

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

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на 

проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на 

поземлени имоти с идентификатори  66915.23.46-изоставена орна земя и 

66915.23.47-пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 

66915.23.37 и 66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път и 

части от : ПИ с идентификатори 66915.23.80 – пасище, № 66915.22.35 - за 

селскостопански, горски, ведомствен път  и ПИ № 66915.22.128 – 

напоителен канал по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям 

гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя 

за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

жилищно строителство и включване в ЗРП 



 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 

 

Поземлени имоти с идентификатори 66915.23.46-изоставена орна земя и 

66915.23.47-пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 

66915.23.37 и 66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път и 

части от : ПИ с идентификатори 66915.23.80 – пасище, № 66915.22.35 - за 

селскостопански, горски, ведомствен път  и ПИ № 66915.22.128 – 

напоителен канал по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям 

гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, попадат по Общ устройствен 

план на Община „Марица” в структурна единица 514-Жм (жилищна 

устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на 

с.Скутаре, местност „Голям гьол“, Община „Марица“. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 

устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 

съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 

изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в 

сила и в процедура на изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по 

отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 

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

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 

реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

С подробните устройствени планове и парцеларните планове на трасетата 

на техническата инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, 

да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и 

ПИ, ако има такива. 

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

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 

във връзка с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 



– две години.  

 Общината да проведе процедурата по промяна на предназначението на 

имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на 

техническата инфраструктура.    

Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  

Решението се обнародва в Държавен вестник.  

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  

 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 

съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 





Заличени данни на 
основание чл. 5, пар. 1 
от Регламент (ЕС) 
2016/679



реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 

в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 

оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 

изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 

място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 

от ЗУТ. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнали инвестиционни намерения,  

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 № 524 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за определяне на 

терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с 

идентификатор 38950.33.234, по КК на с. Костиево, във връзка със 

становище от Георги Калоферов – Кмет на с. Костиево. 

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

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схемата за 

определяне на терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с 

идентификатор 38950.33.234, по КК на с. Костиево, Община „Марица“. 

 Площ за разполагане: 700,00 кв.м. 

 

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционно намерение, както и с 

осигуряване приходната част на бюджета на общината,  Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Р Е Ш Е Н И Е № 525 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план  

на трасе във връзка с осъществяване на инвестиционното ни намерение за 

газоснабдяване на нови промишлени потребители от община Марица 

основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.64 от ЗЕ др. е необходимо да бъде 

изработен  ПУП-Парцеларен план за Обект:„Газоснабдяване на община 

Марица”, Подобекти:”Отклонение от разпределителни газопроводи извън 

границата на урбанизираната територия на община Марица – клон 2  за 

захранване на за захранване на ПИ 03839.34.174 преминаващ през имоти 

по КК на с.Бенковски , община Марица.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 124а, ал. 1 , 
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ 

 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на 

ПУП – Парцеларен план на отклонение от разпределителен газопровод 

извън урбанизирана територия-клон 2  за захранване на ПИ 03839.34.174 

по кадастрална карта на с.Бенковски, община Марица. 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгл.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.  

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

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 с.Бенковски  в 

М 1: 1000 ; 

Да се определи  сервитута на газопровода. 

Проектът  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ.  

            Одобрява приложеното планово – техническо задание за 



изготвянето на ПУП – Парцеларен план изготвено на основание чл.125 от 

ЗУТ. 

След приемане на проектите от ОЕСУТ, да се внесат за одобряване от 

Общински съвет „Марица”.  

Срок за представяне на проекта – 180 дни от датата на получаване на 

разрешението. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината  и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 

 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно 

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

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 526 

 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

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

част от комплексен проект за трасе на „СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО 

ОТКЛОНЕНИЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ И ШОУРУМ в ПИ 38950.37.20 по КК и 

КР, отреден за УПИ 37.20 стопански дейности (автосервиз и шоурум), 

масив 37, местност Пъреви места, землище на с. Костиево, 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 обект: : „СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА 

АВТОСЕРВИЗ И ШОУРУМ в ПИ 38950.37.20 по КК и КР, отреден за 

УПИ 37.20 стопански дейности (автосервиз и шоурум), масив 37, местност 

Пъреви места, землище на с. Костиево, Община „Марица“, Област 

Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 

проект на ПУП-ПП. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 

административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен срок от обнародването му 

в държавен вестник. 

 

 

 

 



 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение и 

захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на 

„Автосервиз и шоурум”, 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 № 527 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

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

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩ МТП „КАТ“ В УПИ 10.45– производствени и складови 

дейности, ООД,  съгласно  ПУП –ПРЗ, одобрен със  заповед № РД-09-

981/05.07.2022г. ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, 

МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 7.49 – прозводствени и скалдови дейности, 

ООД, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № РД–09-405/09.04.2020г. , 

В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с.ВОЙВОДИНОВО 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 Н.Н. ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ 

МТП „КАТ“ В УПИ 10.45– производствени и складови дейности, ООД,  

съгласно  ПУП –ПРЗ, одобрен със  заповед № РД -09-981/05.07.2022г. ДО 

НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 7.49 – 

прозводствени и скалдови дейности, ООД, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със 

заповед № РД–09-405/09.04.2020г. В ЗЕМЛИЩЕТО НА  

с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху 

приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето 

имоти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на административна , 

производствена и скалдова сграда за промишлени стоки, 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 № 528 

 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

 

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

част от комплексен проект  на трасе на ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ 

СрН ОТ КАБЕЛНИ МУФИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА КАБЕЛНА 

ЛИНИЯ 20kV „ СПЕКТЪР“ В ПИ 03839.8.69 В ЗЕМЛИЩЕТО НА  

с.БЕНКОВСКИ ДО НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 20kV ТИП  

БКЗРУ В УПИ 68.55 за фотоволтаичен парк,  В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с. 

СТРОЕВО, 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 ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ СрН ОТ 

КАБЕЛНИ МУФИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА КАБЕЛНА 

ЛИНИЯ 20kV „ СПЕКТЪР“ В ПИ 03839.8.69 В ЗЕМЛИЩЕТО НА  

с.БЕНКОВСКИ ДО НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 20kV ТИП  

БКЗРУ В УПИ 68.55 за фотоволтаичен парк,  В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с. 

СТРОЕВО, 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 изграждане на ново кабелно отклонение от 

съществуща кабелна линия 20kV„Спектър“ и монтаж на нова 

разпределителна уредба тип БКЗРУ, 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 № 529 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

ОТНОСНО: Промяна на числеността на Дейност 122 „Общински 

администрация“ при Община „Марица“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1. Увеличава общата численост на дейност 122 „Общинска 

администрация“, от 130.5 щ. бр. на 132,5 щ. бр., считано от 

15.11.2022г., съгласно Приложение № 1 

2. Възлага на кмета на Община „Марица“ да отрази в длъжностното 

разписание промените в числеността на дейност 122 „ Общинска 

администрация“, съгласно Приложение № 1 

  

МОТИВИ: Във връзка с нарастналия обем на работа през последните 

години, през които се наблюдава трайно увеличение на населението на 

общината, развитието и разрастването на промишлените зони на 

територията и. След задълбочен анализ на работната обстновка през 

последните няколко години и осазателния недостиг на достатъчен брой 

служители, които да обезпечат нарасналия обем на работа в дирекция 

„Устройство на територията“, е установена необходимост от допълнително 

кадрово обезпечение. 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 № 530 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Договор за сътрудничество с IRARU Culture, integration 

and sociocultural initiatives \Republic of Austria/ във връзка с Програма 

„ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Общински съвет „Марица“ дава съгласие за сключване на договор за 

сътрудничество с IRARU Culture, integration and sociocultural initiatives 

\Republic of Austria/ във връзка с Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027г., а 

именно 

Договор за сътрудничество 

между 

община „Марица“ и  IRARU Culture, integration and socio-cultural 

initiatives 

 

Община “Марица“  (Република България), със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ №57А, ЕИК 000472182 

Представлявана от  г-н  Димитър Иванов - кмет на Община 

„Марица“  

и 

IRARU Culture, integration and socio-cultural initiatives (Република 

Австрия), със седалище и адрес на управление: Rauchfangkehrergasse 20/3 

1150 Vienna, Austria. 

Представлявано от Manuel José Miranda Núñe 

Наричани по-долу „Страните“ 

- Стремейки се към развитие на партньорско сътрудничество за 

осъществяване целите на програма Еразъм+, в Европа и извън нея, 



- Ръководени от принципа на равнопоставеност и отчитащи интересите 

на държавите на двете страни, 

-  

се договориха, както следва: 

 

Член 1 

За да укрепят връзките в дух на сътрудничество, страните  са съгласни да 

полагат усилия на базата на равнопоставеност и взаимен интерес, като 

допринасят за преодоляване на стереотипите, опознават начина на живот, 

културата и историята на другия. 

 

Член 2 

Страните ще осъществяват сътрудничество за партньорства по съвместни 

проекти по програма „Еразъм+“  на ЕС в областите на образованието, 

обучението, младежта и  спорта. 

Член 3 

Сътрудничеството ще се извършва в съответствие с правния ред и 

вътрешните правила на държавите на двете Страни. 

Член 4 

Правилата и начинът на финансиране на сътрудничеството в конкретни 

случаи ще бъдат определени от Страните чрез консултации.  

Член 5 

Измененията и допълненията ще бъдат въведени в писмен вид със 

съгласието на Страните и ще представляват приложения към настоящето 

Споразумение. 

Член 6 

Договорът влиза в сила в деня на подписването и се сключва за срок от пет 

години. Всяка от Страните има право да прекрати настоящето 

споразумение, като представи подходящо изявление на другата Страна. 

Прекратяването на споразумението не води до прекъсване на изпълнението 

на инициираните проекти. 



Договорът е подписан в………………………….. …….на …………година, в два 

еднообразни екземпляра, всички на английски  и български, като и двата 

текста са еднакво валидни. 

За Община „Марица“:    За  IRARU:  

…………………………..                                       …………………………. 

Димитър Иванов 

Кмет на Община „Марица“ 

Андриана Шопова:………….. 

Началник отдел „ФСД“ 

Изготвил:…………….. 

Любомира Ангелова 

юрисконсулт 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от допълнително 

надграждане на професионалния капацитет на обучители и консултанти в 

администрирането на дейности по европейски проекти и стремейки се към 

развитие на партньорско сътрудничество за осъществяване целите на 

програма „Еразъм+“ 2021-2027г  в Европа и извън нея ние, 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 № 531 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с 

Проект „Подобряване на енергийната ефективност чрез производство на 

зелена енергия в част от обществените сгради в Община „Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и  местната администрация и във връзка с 

обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014 – 2020 г. на 

Министерство на земеделието, храните и горите. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 1.Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 

кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. с Проект „Подобряване на енергийната ефективност 

чрез производство на зелена енергия в част от обществените сгради в 

Община „Марица““ 

 2.Дейностите, включени в проектното предложение „Подобряване на 

енергийната ефективност чрез производство на зелена енергия в част от 



обществените сгради в Община „Марица““ отговарят на приоритетите на 

План за интегрирано развитие на Община „Марица“ /ПИРО/ за периода 

2021-2027 г. , а именно:  

По Приоритет 1 на ПИРО: Подобрена природна и селищна среда, 

предлагаща условия за качествен жизнен цикъл – обитаване, труд, 

обслужване, отдих на населението  

Стратегическа цел 1.3.: Опазване на местните ресурси чрез подобряване на 

екологичната инфраструктура 

Мярка 1.3.2. Поддържане на енергийната инфраструктура   

Мярка 1.3.4. Развитие на енергоефективна икономика 

 3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 

„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 

подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 

 

 МОТИВИ: Проектът ще реализира подобрена, екологична и 

енергоефективна публичната инфраструктура, с което ще се подобри 

качеството на живот в населеното място. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 532 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване/карта/. 

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

12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ 

под формата на средства за пътуване срещу разходно-оправдателен 

документ /фактура/ на:   

 

1. В.К.М. 

2. А.А.М. 

3. М.А. Б. 

4. А.В.И. 

5. Р.М.Л. 

6. Ф.М.Л. 

 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъбразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 533 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване/карта/. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ 

под формата на средства за пътуване срещу разходно-оправдателен 

документ /фактура/ на:   

 

1. Й.П.Т. 

 

 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъбразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 534 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване/карта/. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ 

под формата на средства за пътуване срещу разходно-оправдателен 

документ /фактура/ на:   

 

1. Н.Н.П., ученичка в 9 клас, ФЕГ „А.С. Екзюпери“, гр. Пловдив 

2. Х.С.И., ученичка в 9а клас в СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Пловдив. 

 

 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

целесъбразно.  

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

                                   

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  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 № 535 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

 

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

12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 

финансова помощ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 

лечение на:   

 

1. Т.И.Д., в размер на 800лв. 

 

 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 

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

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 № 536 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 470, взето с 

протокол № 11 от 20.09.2022 г. на Общински съвет „Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, 
ал.1 от ЗМСМА 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на 

С.П.Д., Р.Б.Б. и В.И.П. - засегнати физически лица от наводнението на 

03.09.2022 г. в с. Трилистник, община Марица, област Пловдив. 

  

 

 

МОТИВИ: Вследствие на природното бедствие и домакинства  и 

жители на село Трилистник са засегнати от стихията и се нуждаят от 

финансова помощ, за да възстановяват нанесените им щети от погиналото 

имущество и покъщина. 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 № 537 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения на председател на 

Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

1. За постигнати добри резултати, проявена полезна инициативност 

и доказан принос за подобряване на дейностите на общината, 

определя на председателя на Общински съвет „Марица“, на кмета 

на общината и кметовете на кметства в Община „Марица” за 

периода 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г., допълнително 

възнаграждение, по приложен списък. 
 

2. Допълнителните възнаграждения да се включат във ведомостите 

за работни заплати за м. октомври 2022 г. 

 

  

МОТИВИ: Във връзка с постигнати добри резултати, проявена 

полезна инициативност и доказан принос за подобряване на дейностите на 

общината на председателя на Общински съвет „Марица“, на кмета на 

общината и кметовете на кметства в Община „Марица” Ето защо, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 538 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ и определяне на кандидати 
за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив от квота на община Марица  

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

68а, ал.3 от ЗСВ. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
І. Общински съвет „Марица“ определя кандидатите за съдебни заседатели в 
Районен съд - Пловдив, както следва: 
 
    1. Р.Д.А.; 

    2. Т.Д.Ц.; 
    3. Г.Н.Ж.; 
 
 ІІ. Общински съвет „Марица“ предлага за избиране от общото събрание 
на съдиите от Окръжен съд гр. Пловдив кандидатите за съдебни заседатели 
в Районен съд – Пловдив  
 
    1. Р.Д.А.; 

    2. Т.Д.Ц.; 
    3. Г.Н.Ж.; 
 
 ІІІ. След влизане в сила на Решението, същото да се изпрати на 
Председателя на Окръжен съд Пловдив за приключване на процедурата по 
чл.68б от Закона за съдебната власт.  
 
  

МОТИВИ: Тримата кандидати за съдебни заседатели за Районен съд 

- Пловдив имат необходимия потенциал да бъдат заседатели, представили 

са всички изискуеми документи по чл.68, ал.3 от ЗСВ, отговарят на 

изискванията на закона и по отношение на тях не са налице ограниченията 

на чл.67, ал.3 от ЗСВ. Въз основа на извършения анализ на личностните и 

експертни качества на тримата кандидати за съдебни заседатели за 

Районен съд - Пловдив, на основание чл.50 от ЗМСМА във връзка с чл.68, 

чл.68а, във връзка с чл.67 и чл.67а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и 

Решение № 421,взето с протокол №10 от заседание на Общински съвет-

Марица,проведено на 29.08.2022 година, Временната комисия по избор на 



кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив,предлага 

Общински съвет „Марица“ да одобри кандидатите за съдебни заседатели в 

Районен съд – Пловдив. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Р Е Ш Е Н И Е № 539 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 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 

ре

д 

§§ 

№ 

д-ст 
Източник на финансиране, 

обекти, наименование на 

разхода 

Всичко   

/лева/ 

В т. ч.  

с-но 

с-

но 

държ

. 

доф

ин. местни  

ЕБК 

ЕБ

К д-ти 

д-

ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0   0  

1 52-06 619 

Изграждане на детски 

площадки – инженеринг - 27000   - 27000  

 

2 10-15 619 Материали 

+ 

25500   + 25500  

3 10-20 619 Външни услуги +1500   +1500  

4 52-05 714 

Апарат за филтриране на вода 

в спортна зала с. Рогош +3780   +3780  

5 52-03 122 

Изграждане на система за 

видеонаблюдение в адм. 

сграда на общината -3780   -3780  



6 52-03 525 

Климатик за пенсионерски 

клуб с. Крислово +3000   +3000  

7 52-03 898 

Придобиване на др. 

оборудване, машини и 

съоръжения -3000   -3000  

8 45-00 714 

Субсидия за ФК в с. Гр. 

Игнатиево, с. Строево и с. 

Костиево +3000   +3000  

9 00-98 998 Резерв -3000   -3000  

10 52-06 606 

Изграждане на техническа 

инфраструктура по ул. 

„Гурко“, в т. ч. и стр. надзор с. 

Рогош 

- 

332500   - 332500  

11 51-00 606 

Инженеринг – проектиране, 

основен ремонт и отводняване 

по ул. „Гурко“, в т. ч. и стр. 

надзор с. Рогош 

+ 

332500   

+ 

332500  

 

МОТИВИ: Промените са  компенсирани по  разходната част на 

бюджета, без да се изменя общата му рамка и касаят характера на 

извършените разходи във връзка с подобренията на детските площадки, 

необходимост от закупуване на апарат за вода и климатик и допълнителна 

субсидия на спортни клубове. 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 № 540 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.90 – 

частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 

Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 

година.   

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 

промени от „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение ” в „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“ на общински поземлен имот, 

както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор № 61412.18.90, с площ от 1.766 дка, с 

трайно предназначение „Територия, заета от води и водни обекти” и начин 

на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” 

в местността „Кривата нива“, при граници и съседи: ПИ № 61412.18.61; 

ПИ № 61412.18.60; ПИ № 61412.18.59;  ПИ № 61412.18.195; ПИ № 

61412.18.89; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 61412.18.52 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област 

Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 

засягащо поземления имот от 13.10.2020 година, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 4206 от 12.10.2022 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: За да продължи процедурата по изпълнение на Решение 

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

е необходимо да се извърши промяна на начина на трайно ползване на 

поземлен имот с идентификатор № 61412.18.90, находящ се в землището 

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

съобразно ползването му. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 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 № 541 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. с Проект "Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на Община „Марица““ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и  местната администрация и във връзка с 

обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 1.Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 

кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с Проект "Реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища на територията на Община „Марица““ 

 

 2.Дейностите, включени в проектното предложение "Реконструкция 

и рехабилитация на общински пътища на територията на Община 



„Марица““ отговарят на приоритетите на План за интегрирано развитие на 

Община „Марица“ /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. , а именно:  

 По Приоритет 4 на ПИРО:  

„Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на 

териториалните диспропорции  

Стратегическа цел 4.1.:  

 „Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, развитие на 

електронните услуги и достъпност“ 

Мярка М. 4.1.1. 

Подобряване качествата на общинската пътна мрежа 

 3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 

„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 

подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 

 

МОТИВИ: Поддържането на общинската  пътна инфраструктура е 

отговорност на Общината. Състоянието на част от пътната мрежа в 

Община Марица е незадоволително, а Общинският бюджет е крайно 

недостатъчен за  провеждане на необходимите рехабилитации. В 

съответствие с тези отговорности Община Марица предприема 

необходимите действия за подобряване на пътната свързаност между 

населените места, като търси осигурено финансиране от европейски и 

национални програми. 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 № 542 

Взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за промени по бюджета на община 

„Марица” за 2022 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ, 
във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2022 г. 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 

 

 1. Наличните неизразходвани средства, получени по ПМС № 

326/12.10.2021 г., в размер на 263 661 лв. да бъдат изразходвани за 

разплащане на издръжка (храна, медикаменти, материали, вода, горива, ел. 

енергия, външни услуги, текущи ремонти и др.) във всички дейности по 

бюджета на общината. 

 

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

            

 / лева / 

№ 

по 

ре

д 

§§ 

№ 

д-ст 
Източник на финансиране, 

обекти, наименование на 

разхода 

Всичко   

/лева/ 

В т. ч.  

с-но 

с-

но 

държ

. 

доф

ин. местни  

ЕБК 

ЕБ

К д-ти 

д-

ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   Р А З Х О Д И 0 0  0  

1 

10-

98 122 

Други некласифицирани 

разходи 

-

258116   -258116  

 

2 

42-

19 589 

Други текущи трансфери за 

домакинствата -5545 

-

5545    

3 

10-

15 122 Материали +5000   +5000  

4 

10-

16 122 Вода, горива и енергия +30000   +30000  

5 10- 122 Външни услуги +19116   +19116  



20 

6 

10-

15 311 Материали +5545 

+554

5    

7 

10-

16 311 Вода, горива и енергия +50000   +50000  

8 

10-

11 431 Храна +4000   +4000  

9 

10-

16 604 Вода, горива и енергия 

+15000

0   +150000  

 

 

МОТИВИ: С Постановление № 326 от 12.10.2021 г. на Министерски 

съвет за Община „Марица“ са одобрени допълнителни трансфери за 

целеви разходи за изплащане на разходи за изпълнение на мерки във 

връзка с Covid – 19 в размер на 409968 лв. Съгласно чл. 89 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Изм. ДВ бр. 52 от 

2022 г.) одобрените допълнителни трансфери по бюджетите на общините 

могат да се разходват през 2022 г. след решение на общинския съвет за 

същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за 

издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в 

срок до 20 декември 2022 г. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 

решението за целесъбразно. 

 

 

ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  23 

Гласували  23 

За  23 

Против  0 

Въздържали се 0 




