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

Р Е Ш Е Н И Е № 585 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 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: 
І. Приема предложените от Общинският съветник проф. Росен Димов 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2022 година”, а именно:  
І.1. Свободните рибарници в с. Труд,  Община „Марица” – област Пловдив, 
отпадат от Раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост, както следва: 
 
1. В раздел VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда 
на имоти, общинска собственост. 
Частна общинска собственост: 
 
За с. Труд отпада: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ 
В КВ.М 

НАЧИН 
НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВА
НЕ 

АДРЕС/МЕС
ТНОСТ 

КАТЕГО
РИЯ  
ПРИ 
НЕПОЛ
ИВНИ 
УСЛОВ
ИЯ 

1 2 3 4 5 6 

с. ТРУД          



73242.165.261  29590 Рибарник КРИВАТА 
ВАДА 

 

73242.25.160 2.160 4458.77 Рибарник КЕРМЕТЛИ
КА 

 

73242.164.389 0.389 6256.16 Рибарник ГЛАДНО 
ПОЛЕ 

 

73242.164.390 0.390 8682 Рибарник ГЛАДНО 
ПОЛЕ 

 

73242.164.391 0.391 13169.08 Рибарник ГЛАДНО 
ПОЛЕ 

 

73242.164.495 0.495 31793.43 Рибарник ГЛАДНО 
ПОЛЕ 

 

73242.164.498 0.498 9447.81 Рибарник ГЛАДНО 
ПОЛЕ 

 

73242.165.177 0.177 10844.03 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.178 0.178 13647.72 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.179 0.179 12295.93 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.183 0.183 11469.22 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.184 0.184 5575.32 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.239 0.239 18582.57 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.339 0.339 3656.01 Рибарник КРИВАТА 
ВАДА 

 

73242.165.341 0.341 2013.01 Рибарник КРИВАТА 
ВАДА 

 



73242.165.342 0.342 1797.98 Рибарник КРИВАТА 
ВАДА 

 

73242.165.182 0.182 63075 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

 

73242.165.262   0.262 7242 Рибарник КРИВАТА 
ВАДА 

 

73242.165.241   0.241 12390 Рибарник КРИВАТА 
ВАДА 

 

73242.165.180 0.180 24620 Рибарник КАМЕНЕН 
АЗМАК 

- 

 
ІІ. Всички свободни имоти с начин на трайно ползване „Рибарник“ в 
землището на с. Труд, да не се включват  в Програмата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив, да не се отдават под наем/аренда до решаване на 
проблема с водоподаването към тях от „Напоителни системи“ ЕАД.  
 

МОТИВИ: На заседание на Общински съвет „Марица“, проведено на 
22.11.2022 година, Общинският съветник проф. Росен Димов даде 
предложение във връзка с ежегодните проблеми, свързани с водоподаването 
от страна на „Напоителни системи“, да се спре отдаването под наем на 
рибарниците на с. Труд, Община „Марица“ –област Пловдив. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 586 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 

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

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

 
І. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя: 
І.1. Раздел ІІІ. Размер и местоположение на мерите, пасищата и 

ливадите на територията на Община „Марица”, приети и утвърдени с 
Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г., както следва:  

 
1. В буква А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за 

общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи) 
 
за с. Скутаре отпада: 
 
населе
но 
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 66915.12.67
V категория 

4214        

 
за с. Ясно поле отпада: 
 
населе
но 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
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ди 

кв.
м. 

с. Ясно 
поле 

         

    87669.17.
39, 
образува
н от ПИ 
№ 
87669.17.
4, V 
категория  

12332       

 
 

МОТИВИ: Извъриени са разделяне и промяна на начина на трайно 
ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване „Пасище“, 
„Ливада“. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 587 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 69874.501.810, частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, 
област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.1 и 
чл.35, ал.3 от ЗОС и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.79, ал.1 от 
НПУРОИ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 16875,00 
(шестнадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева, с ДДС, по 25,00 
лв/кв.м. с ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 69874.501.810, 
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 общински поземлен имот № 69874.501.810, съответстващ на 
УПИ ІІ-205-общ., кв.37 по ЗРП с площ по скица от КК 675 кв. м.,  с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „Ниско застрояване (до 10м)”, при граници и съседи: ПИ № 
69874.501.1159; ПИ № 69874.501.831; ПИ № 69874.501.811 и ПИ № 
69874.501.1030, по кадастралната карта на с.Строево, област Пловдив, 
одобрена със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ УПИ ІІ-205-
общ., кв.37 по ЗРП, с административен адрес по кад.карта: с. Строево, ул. 
„Кирил и Методий” на собственика на законовопостроена жилищна сграда 
с идентификатор № 69874.501.810.1 със ЗП 87 кв.м.,, с предназначение: 
Жилищна сграда еднофамилна, брой етажи 2 ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА 
АРШИНКОВА, ЕГН 710522****, с адрес: гр.Пловдив, ул. „Никола 
Войводов”, № 18 за сумата 16875,00 (шестнадесет хиляди осемстотин 
седемдесет и пет) лева, с ДДС, по 25,00 лв/кв.м. с ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.501.810 е 3668,00  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  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 588 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 69874.6.8 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

    1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 36302,00 
лева, (тридесет и шест хиляди триста и два лева), по 1800 лв/дка),  като 
цена за продажба на поземлен имот № 69874.6.8, 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 № 69874.6.8 в размер на 36302,00 лева, 
(тридесет и шест хиляди триста и два лева), по 1800 лв/дка). 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 69874.6.8 с площ  20168 кв.м., с 
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност 
"Алчаците" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Строево, одобрени със Заповед №РД-09-82/05.12.2007 г., при граници:  ПИ 
№ 69874.6.16; ПИ № 69874.6.17; ПИ № 69874.6.5; ПИ № 69874.6.7, ПИ № 
69874.7.40 и ПИ № 69874.6.9, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 0108-15/05.05.2006 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.6.8 е 1976,50 (хиляда 
деветстотин седемдесет и шест лева и 50 ст.) лева. 

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

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

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



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

МОТИВИ: С оглед 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 № 589 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.57.137 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6832,00 (шест 
хиляди осемстотин тридесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.137, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 

   2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 38950.57.137  в размер на 6832,00 (шест 
хиляди осемстотин тридесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.137 с площ от 854 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та", местност 
"Манастира", при граници и съседи: ПИ № 38950.57.136; ПИ № 
38950.57.146; ПИ № 38950.57.148; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.138; 
ПИ № 38950.57.135, номер по предходен план: УПИ ІІІ-57.137, кв.72 по 
регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 
РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив, актуван 
с Акт за частна общинска собственост № 2892/10.07.2017 г., надлежно 
вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.137 е 3029,60 лева. 



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

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

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

МОТИВИ: Във връзка с осигураване 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 № 590 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен 

имот  № 38950.57.153 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. 
Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 6832,00 (шест 
хиляди осемстотин тридесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС, като цена за продажба на поземлен имот № 38950.57.153, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 

   2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 38950.57.153  в размер на 6832,00 (шест 
хиляди осемстотин тридесет и два) лева, без ДДС, по 8,00 лв/кв.м, без 
ДДС. 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.153 с площ от 854 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "50-та", № 27, 
местност "Манастира", при граници и съседи: ПИ № 38950.57.154; ПИ № 
38950.57.144; ПИ № 38950.57.143; ПИ № 38950.57.142; ПИ № 
38950.57.152; ПИ № 38950.57.157, номер по предходен план: УПИ ХІХ-
57.153, кв.72 по регулационен план на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен 
със заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - 
Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2908/14.07.2017 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив. 

  Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.153 е 3029,60 лева. 



   4. Продажбата 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 имотите по т.3. 

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

МОТИВИ: 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 № 591 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински 
ПИ № 35300.502.1051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Калековец, 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 
№ 35300.502.1051 с площ 372 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "За друг вид застрояване"  по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Калековец,  област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния 
директор, предишен идентификатор: 35300.502.972, номер по предходен 
план: 502.972, квартал 83, парцел І-502.1051-ООД и зеленина, ул. "Цар 
Симеон І", при граници и съседи:  ПИ № 35300.502.972; ПИ № 
35300.502.922, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
4247/14.11.2022 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 № 9 в с.Калековец. 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 № 592 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за 

построяване на склад към магазин, в ПИ № 69874.501.271, в с.Строево, 
област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от 
ЗОС, чл.69, ал.3 и чл. 94, ал. 2 от НПУРОИ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна 
цена в размер на 1026,00 (хиляда двадесет и шест) по 30,00  /тридесет/ лева 
за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена площ на 
допълнително право на строеж с площ 34,20 кв.м. за допълващо 
застрояване за „Склад към магазин“ в общински поземлен имот № 
69874.501.271 по кадастралната карта на с.Строево, 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 ЕТ „СТЕЛА КОМЕРС – СТОИЛКА СТОЙЧЕВА“ с ЕИК: 115154293, 
представляван от Стоилка Кръстева Стойчева  да бъде учредено следното 
ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, съставляващо: Допълнително право на строеж за 
допълващо застрояване за склад към магазин за хранителни стоки, 
разположен до съществуваща сграда с идент. 669874.501.271.1 в поземлен 
имот № 69874.501.217, трайно предназначение на територията 
"Урбанизирана", НТП "За друг обществен обект, комплекс" по кадастрална 
карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
82/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София,  номер по предходен 
план: УПИ ХV-271, кв.47 по ЗРП, одобрен със Заповед № ИК-
325/01.04.1987г., съгласно одобрен инвестиционен проект одобрен с 
протокол № 21, т.6/28.06.2022 г. на Експертен съвет по устройство на 
територията при Община „Марица“-област Пловдив, като определя 
пазарна цена в размер на 1026,00 (хиляда двадесет и шест) по 30,00  
/тридесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ РЗП. 



3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, 
ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и на 
кандидатът може да се учреди допълнително право на строеж за 
допълващо застрояване за „Склад към магазин“ към съществуваща сграда 
върху общинския урегулиран поземлен 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  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 593 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 334, взето с протокол № 10 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 334, взето с 
протокол № 10 от 24.09.2020 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.57.94, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 4320,00 лева без ДДС 
(четири хиляди триста и двадесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4320,00 
лева без ДДС (четири хиляди триста и двадесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без 
ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.94 с площ от 540 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, при граници и съседи: ПИ № 38950.57.89; ПИ № 
38950.57.95; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 38950.57.93, номер по предходен 
план: VІІ-57.94, кв.70, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-
413 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2856/22.06.2017 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4320,00 лева без ДДС (четири 
хиляди триста и двадесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.94 е 1915,70 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                   



„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
4320,00 лева без ДДС (четири хиляди триста и двадесет) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 594 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 335, взето с протокол № 10 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 335, взето с 
протокол № 10 от 24.09.2020 г., както следва:    
1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                            
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот 
№ 38950.57.105, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 4240,00 лева без ДДС (четири хиляди двеста и 
четиридесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, определена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4240,00 лева без ДДС (четири хиляди 
двеста и четиридесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.“ 
2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 38950.57.105 с площ 530 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, при граници и съседи: ПИ № 38950.57.100; ПИ № 
38950.57.106; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.104; ПИ № 38950.57.99, 
номер по предходен план: ІХ-57.105, кв.71, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен 
със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2876/05.07.2017  г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 
4240,00 лева без ДДС (четири хиляди двеста и четиридесет) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС.  
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.105 е 1880,20 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                            



„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
4240,00 лева без ДДС (четири хиляди двеста и четиридесет) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 
4. Точка 4 отпада. 
 
5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                    
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 595 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 169, взето с протокол № 8 от 

22.04.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 169, взето с 
протокол № 8 от 22.04.2019 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                  
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.57.107, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 4672,00 лева без ДДС 
(четири хиляди шестстотин седемдесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
4672,00 лева без ДДС (четири хиляди шестстотин седемдесет и два) лева, 
по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.107 с площ от 584 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.102; ПИ № 38950.57.108; ПИ № 38950.57.157; 
ПИ № 38950.57.106 и ПИ № 38950.57.101, съответстващ на УПИ ХІ-57.107 
от кв.71 по действащия регулационен план на с.Костиево, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2878/05.07.2017 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 4672,00 лева без ДДС 
(четири хиляди шестстотин седемдесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без 
ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.107 е 2071,70 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                    

„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 



4672,00 лева без ДДС (четири хиляди шестстотин седемдесет и два) лева, 
по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 596 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 336, взето с протокол № 10 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 336, взето с 
протокол № 10 от 24.09.2020 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.57.130, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 4632,00 лева без ДДС 
(четири хиляди шестстотин тридесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 4632,00 
лева без ДДС (четири хиляди шестстотин тридесет и два) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.130 с площ от 579 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 38950.502.912; ПИ № 
38950.502.913; ПИ № 38950.57.131; ПИ № 38950.57.85; ПИ № 
38950.57.1129, номер по предходен план: УПИ ІХ-57.130, кв.47, съгласно 
ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на кмета на 
Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
2885/06.07.2017 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 4632,00 лева без ДДС (четири хиляди шестстотин 
тридесет и два) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.130 е 2054,00 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                    



„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
4632,00 лева без ДДС (четири хиляди шестстотин тридесет и два) лева, по 
8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 597 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 337, взето с протокол № 10 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 337, взето с 
протокол № 10 от 24.09.2020 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.57.135, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 5056,00 лева без ДДС 
(пет хиляди петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5056,00 лева без ДДС 
(пет хиляди петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.135 с площ от 632 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, при граници и съседи: ПИ № 38950.57.136; ПИ № 
38950.57.157; ПИ № 38950.57.137; ПИ № 38950.57.85, номер по предходен 
план: УПИ І-57.135, кв.72, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-
09-413 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 2889/07.07.2017 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 5056,00 лева без ДДС 
(пет хиляди петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.135 е 2242,00 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                   



„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
5056,00 лева без ДДС (пет хиляди петдесет и шест) лева, по 8,00 лв/кв.м., 
без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 598 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 338, взето с протокол № 10 от 
24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 338, взето с 
протокол № 10 от 24.09.2020 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.57.136, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 5440,00 лева без ДДС 
(пет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5440,00 
лева без ДДС (пет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.136 с площ от 680 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, одобрени 
със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 38950.57.146; ПИ № 
38950.57.157; ПИ № 38950.57.137; ПИ № 38950.57.135, номер по 
предходен план: УПИ ІІ-57.136, кв.72, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със 
Заповед № РД-09-413 от 13.04.2016 г. на кмета на Община „Марица“, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2890/07.07.2017 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 
5440,00 лева без ДДС (пет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, по 
8,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.136 е 2412,30 лева.“ 



  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                    
„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
5440,00 лева без ДДС (пет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, по 
8,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 599 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 262, взето с протокол № 11 

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

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 262, взето с 
протокол № 11 от 25.06.2019 г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.57.147, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 5328,00 лева без ДДС 
(пет хиляди триста двадесет и осем) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 5328,00 
лева без ДДС (пет хиляди триста двадесет и осем) лева, по 8,00 лв/кв.м., 
без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.57.147 е с площ от 666 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с. Костиево, одобрени със Заповед № РД-18-
84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, ул. "29-та" при граници 
и съседи: ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.148; ПИ № 38950.57.146, 
съответстващ на УПИ ХІІІ-57.147, кв.72 по действащия регулационен план 
на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-413/13.04.2016 
г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2902/13.07.2017 г., надлежно вписан в Службата 
по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 5328,00 лева без ДДС (пет хиляди 
триста двадесет и осем) лева, по 8,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.57.147 е 2362,60 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                    



„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
5328,00 лева без ДДС (пет хиляди триста двадесет и осем) лева, по 8,00 
лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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 № 600 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 369, взето с протокол № 11 

от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 369, взето с 
протокол № 11 от 29.10.2020  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.501.48, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 8652,00 лева без ДДС 
(осем хиляди шестстотин петдесет и два) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 8652,00 
лева без ДДС (осем хиляди шестстотин петдесет и два) лева, по 12,00 
лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.501.48 с площ от 721 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.61.615; ПИ № 38950.501.49; ПИ № 
38950.501.9041; ПИ № 38950.501.668; ПИ № 38950.61.10, номер по 
предходен план: УПИ ХІІІ-общ., кв.39 по действащия регулационен план 
на с.Костиево, обл.Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 3110/31.01.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 8652,00 лева без ДДС (осем хиляди шестстотин 
петдесет и два) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.48 е 2557,70 лева.“ 



   3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                   
„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1  от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
8652,00 лева без ДДС (осем хиляди шестстотин петдесет и два) лева, по 
12,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                                                   
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 601 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 370, взето с протокол № 11 

от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” изменя свое Решение № 370, взето с 
протокол № 11 от 29.10.2020  г., както следва:    

1. Точка 1 (първа) придобива следното съдържание:                                                   
„1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен 

имот № 38950.501.49, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер на 8472,00 лева без ДДС 
(осем хиляди четиристотин седемдесет и два) лева, по 12,00 лв/кв.м., без 
ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 
8472,00 лева без ДДС (осем хиляди четиристотин седемдесет и два) лева, 
по 12,00 лв/кв.м., без ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.“ 

2. Точка 2 (втора) придобива следното съдържание:  
 „2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 

извърши продажба на ПИ № 38950.501.49 с площ от 706 кв.м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по 
кад. карта и кад.регистри на с.Костиево, обл.Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК - София, при 
граници и съседи: ПИ № 38950.61.615; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 
38950.501.9041; ПИ № 38950.501.48, номер по предходен план: УПИ ХІV-
общ. от кв.39 по действащия регулационен план на с.Костиево, 
обл.Пловдив, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3111/31.01.2018  г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 8472,00 лева без ДДС (осем хиляди четиристотин 
седемдесет и два) лева, по 12,00 лв/кв.м., без ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.49 е 2504,50 лева.“ 
  3. Точка 3 (трета) придобива следното съдържание:                                                    

„3. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 



публичен търг , като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
8472,00 лева без ДДС (осем хиляди четиристотин седемдесет и два) лева, 
по 12,00 лв/кв.м., без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.“ 
 4. Точка 4 отпада. 

5. Точка 6 (шеста) придобива следното съдържание:                    
„6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг и сключване на Договор за покупко-
продажба, съобразно действащото законодателство.“ 
 
 

МОТИВИ: След проучване на пазара на недвижимите имоти в 
населените места на общината, в частност за с. Костиево, както и 
повишението на цените на имотите, вследствие на инфлацията, бе 
възложена нова пазарна оценка на общинския имот. Във връзка с това се  
налага необходимостта от актуализация на пазарната оценка за 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  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 602 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за 

допустими възстановими разходи по Проект Топъл обяд в Община 
"Марица" , финансиран с ДБФП №: BG05SFPR003-1.001-0153 от 
31.10.2022 г по „Програма за храни и основно материално подпомагане 
2021-2027, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс, 
съфинансиран от Бюджета на Община Марица, съгласно Решение на 
Общински съвет „Марица“ № 484, взето с Протокол 11 от 20.09.2022 г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5 и 
ал. 2 от Закона за публичните финанси 

 След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица“  
 1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на Община „Марица“ по извънбюджетната сметка за отчитане на 
Средствата от европейския съюз, в размер на 136 020 лв с ДДС, за 
изпълнението на Проект „Топъл обяд в Община „Марица“, финансиран по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 с Проект 
Топъл обяд в Община "Марица" , финансиран с ДБФП №: BG05SFPR003-
1.001-0153 от 31.10.2022 г, съфинансиран от Бюджета на Община Марица, 
съгласно Решение на Общински съвет „Марица“ № 484, взето с Протокол 
11 от 20.09.2022 г. 
 2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след приключване 
дейностите по проекта и получаване средствата от Управляващия орган на 
Безвъзмездната финансова помощ – Агенция за социално подпомагане, 
верифициране и плащане на окончателния отчет по Проект „Топъл обяд в 
Община „Марица“,. 
 3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши 
необходимите последващи действия по изпълнение на Решението. 
 

МОТИВИ: За обезпечаване на предстоящите плащания към 
изпълнителя на приготвянето и доставката на храната и съпътстващите 



мерки по проекта е необходимо да бъде отпуснат временен безлихвен заем 
от бюджета на Община „Марица“. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 603 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по обявена 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма за 
развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския 
съюз, с Проект „Грижа в домашна среда за уязвими жители на Община 
„Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.д 23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от 
Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от 
Европейския съюз. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица“ дава съгласие: 

1.  Община „Марица“ да реализира предоставянето подкрепа в 
домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от 
грижа с финансовата подкрепа на Програма за развитие на човешки 
ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. 

2. Община „Марица“ да кандидатства по Процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-
2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Програма за развитие на човешките 
ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз с Проект „Грижа 
в домашна среда за уязвими жители на Община „Марица“. 

3. Срокът на решението за предоставяне на топъл обяд е в 
рамките на продължителността на Процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, 
финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, 
съфинансирана от Европейския съюз. 

4. Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 
„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 



подготовката и кандидатстването с проектното предложение, както и 
изпълнението на дейностите по проекта, в съответствие с условията на 
Управляващия орган на безвъзмездната финансова помощ – Агенция 
социално подпомагане. 
 

МОТИВИ: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в 
домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. 
Процедурата ще даде възможности за предоставяне на социални и 
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста 
на пандемични ситуации. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 604 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по обявена 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана 
от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана 
от Европейския съюз, с Проект „Готови за социалната реформа в Община 
„Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.д 23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, 
финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, 
съфинансирана от Европейския съюз. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица“ дава съгласие: 

 1.Община „Марица“ да реализира дейности по укрепване и 
развиване на административния капацитет на служителите, ангажирани 
със социалната реформа при условията на финансиращия орган  по 
Програма за развитие на човешки ресурси 2021-2027, съфинансирана 
от Европейския съюз. 

 2. Община „Марица“ да кандидатства по Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 
„Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Програма за 
развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския 
съюз с Проект „Готови за социалната реформа в Община „Марица“. 

 3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 
„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 
подготовката и кандидатстването с проектното предложение, както и 
изпълнението на дейностите по проекта, в съответствие с условията на 
Управляващия орган на безвъзмездната финансова помощ – Агенция 
социално подпомагане. 



 
 

МОТИВИ: Служителите, ангажирани с реализирането на социалната 
политика в Община Марица трябва да бъдат обучени така, че адекватно да 
отговорят на новите изисквания за работа в социалната сфера и да 
изпълнят успешно националната и общинската мисия за реформи в 
социалните услуги. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
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 № 605 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 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 / 

№
 

п
о 
р
е
д 

§§ 
№ д-

ст 

Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.  

с-но с-но държ. 
доф
ин. местни  

ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти  

1 2 3 4  5 6 7 8  

   ПРИХОДИ +272 995 0 +272 995  

 40-40  Постъпления на продажба земя +272 995  +272 995  

   Р А З Х О Д И +272 995 0 0 +272 995  

1 52-06 606 Изграждане на повдигнати 
пешеходни пътеки на ул. „Цар 

+ 32000  + 32000  



Симеон“ с. Калековец 

2 45-00 738 

Субсидии за организации с нестоп. 
цел 

+5400  

+5
40
0  

3 00-98 998 Резерв -228 600  -228 600  

4 52-02 898 Придобиване на сграда с.Войсил + 42 000  + 42 000  

5 
52-03 714 

Термо агрегат за отопление и 
охлаждане спортна зала с.Рогош -
инженеринг 

+ 123 295  + 123 295 
 

6 
52-06 714 

Вертикална планировка спортна зала 
с.Рогош - инженеринг 

+ 198 900  + 198 900 
 

7 10-15 239 Материали -630 -630  

8 52-01 239 Придобиване на компютри и хардуер +630 +630  

9 
10-15 282 

Материали 
- 1 000 

- 1 
000 

 
 

1
0 

52-01 282 
Придобиване на компютри и хардуер 

+ 1 000 
+ 1 
000 

 
 

1
1 

52-06 619 
Изграждане нап детски площадки - 
инженеринг +100 000  +100 000  

1
2 

52-01 311 
Изграждане на WiFi мрежа в три 
детски градини 

+ 9 820 
+ 9 
820  

1
3 

10-98 311 
Други р-ди, некласифицирани  други 
параграфи 

- 9 820 
- 9 
820  

 
 
МОТИВИ: С цел осигуряване на безопасното движение на 

населението в с. Калековец е необходимо да се изградят повдигнати 
пешеходни пътеки. Във връзка с постъпила докладна записка от НЧ 
„Светлина – 1929 г.“ с. Труд се осигуряват допълнителни средства за 
изплащане на обезщетение при пенсиониране.  Осигуряват се и средства 
във връзка с:  

- придобиването на сграда в с.Войсил. 
- изграждане на вертикална планировка и термо агрегат за отопление и 

охлаждане на спортна зала с. Рогош. 
- закупуване на мултифункционално устройство на РПУ Труд 



- закупуване на компютър за нуждите на длъжността технически 
сътрудник – дежурен, осигуряване на средства за изграждане на детски 
площадки и изграждане на WiFi мрежа в три детски градини. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е  № 606 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне 

на общински поземлени имоти по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

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

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив, във връзка с 
предстоящо разглеждане на Специализиран ПУП- План за регулация и 
застрояване и заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ ООД и „СИФЕР“ ООД, 
входирано в Общината под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с което се 
предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален 
индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, местност 
„Кривата нива“ и с цел удобен достъп до основните секции на комплекса, 
както и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на южен 
околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 
въведен в редовна експлоатация, като се предвижда заедно с обслужващата 
пътна инфраструктура да се заложи и улична канализация: 

І.1. Разрешава разделянето на общински поземлени имоти, които имат 
трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни 
обекти“, с начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна 
площ, съоръжение“,  както следва:                                                                                           



І.1.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.73 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и 
три), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
5394 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), 
трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни 
обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 
018073, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.74, 
61412.18.92, 61412.18.294, 61412.18.293, 61412.18.68, 61412.18.145, 
61412.18.144, 61412.18.143, 61412.18.106, 61412.18.105, 61412.18.292, 
61412.18.291, 61412.18.317, 61412.18.287, 61412.18.286, 61412.18.285, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4167 от 19.09.2022 
година 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.352 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и две), с проектна площ от 1 318 кв.м. (хиляда триста и 
осемнадесет квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.291; 
61412.18.290; 61412.18.289; 61412.18.288; 61412.18.287; 61412.18.286; 
61412.18.285; 61412.18.74; 61412.18.353, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.73 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и три), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5394 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4167 от 19.09.2022 
година. 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.353 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и три), с проектна площ от 4 076 кв.м. (четири хиляди и 
седемдесет и шест квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.105; ПИ 
№ 61412.18.292; ПИ № 61412.18.291; ПИ № 61412.18.352; ПИ № 
61412.18.74; ПИ № 61412.18.294; ПИ № 61412.18.293; ПИ № 61412.18.68; 
ПИ № 61412.18.92; ПИ № 61412.18.145; ПИ № 61412.18.144; ПИ № 
61412.18.143; ПИ № 61412.18.106, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.73 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и три), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5394 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), 



актуван с Акт за частна общинска собственост № 4167 от 19.09.2022 
година. 

І.1.2. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.74 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и 
четири), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.10.2022 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
3787 кв.м. (три хиляди седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), 
трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни 
обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 
018074, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.115, 
61412.18.116, 61412.18.135, 61412.18.136, 61412.18.16, 61412.18.183, 
61412.18.17, 61412.18.31, 61412.18.177, 61412.18.178, 61412.18.294, 
61412.18.73, 61412.18.285, 61412.18.283, 61412.18.284, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4168 от 19.09.2022 година 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.201 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
едно), с проектна площ от 1536 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и шест 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.136; ПИ № 61412.18.202; 
ПИ № 61412.18.73; ПИ № 61412.18.285; ПИ № 61412.18.284; ПИ № 
61412.18.283; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 61412.18.115; ПИ № 
61412.18.116; ПИ № 61412.18.135, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.74 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
3787 кв.м. (три хиляди седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4168 от 19.09.2022 
година. 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.202 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
две), с проектна площ от 2251 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и един 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.17; ПИ № 61412.18.31; ПИ 
№ 61412.18.177; ПИ № 61412.18.178; ПИ № 61412.18.294; ПИ № 
61412.18.73; ПИ № 61412.18.201; ПИ № 61412.18.16, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.74 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и четири), находящ се в 
с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 3787 кв.м. (три хиляди седемстотин осемдесет и седем 



квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4168 
от 19.09.2022 година. 

І.1.3. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.76 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и 
шест), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.10.2022 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
6072 кв.м. (шест хиляди и седемдесет и два квадратни метра), трайно 
предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, 
начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 
018076, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.77, 
61412.18.92, 61412.18.27, 61412.18.136, 61412.18.99, 61412.18.98, 
61412.18.134, 61412.18.133, 61412.18.132, 61412.18.131, 61412.18.142, 
61412.18.141, 61412.18.140, 61412.18.139, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 4169 от 19.09.2022 година 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.205 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
пет), с проектна площ от 4633 кв.м. (четири хиляди шестстотин тридесет и 
три квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.133; ПИ № 
61412.18.132; ПИ № 61412.18.131; ПИ № 61412.18.142; ПИ № 
61412.18.141; ПИ № 61412.18.140; ПИ № 61412.18.139; ПИ № 61412.18.77; 
ПИ № 61412.18.354; ПИ № 61412.18.20; ПИ № 61412.18.134, образуван от 
ПИ с идентификатор 61412.18.76 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и шест), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 6072 кв.м. (шест хиляди и седемдесет и два квадратни 
метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4169 от 
19.09.2022 година. 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.354 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и четири), с проектна площ от 1439 кв.м. (хиляда четиристотин 
тридесет и девет квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.205; ПИ № 
61412.18.20; ПИ № 61412.18.92; ПИ № 61412.18.27, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.76 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и шест), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 6072 кв.м. (шест хиляди и седемдесет и два квадратни 
метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4169 от 
19.09.2022 година. 



І.2. Разрешава разделянето на общински поземлени имоти, които 
имат трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  както 
следва:   

І.2.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.75 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и 
пет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
5760 кв.м. (пет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра), трайно 
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За 
селскостопански, горски, ведомствен път, предишен идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 018075, при съседи: поземлени имоти с 
идентификатори 61412.18.139, 61412.18.140, 61412.18.141, 61412.18.142, 
61412.18.183, 61412.18.131, 61412.18.132, 61412.18.92, 61412.18.133, 
61412.18.134, 61412.18.98, 61412.18.99, 61412.18.68, 61412.18.293, 
61412.18.294, 61412.18.178, 61412.18.177, 61412.18.31, 61412.18.17, 
61412.18.16, 61412.18.136, 61412.18.135, 61412.18.116, 61412.18.115, за 
който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се 
съставя акт за общинска собственост, 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.203 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
три), с проектна площ от 5058 кв.м. (пет хиляди и петдесет и осем 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.142; ПИ № 61412.18.131; 
ПИ № 61412.18.132; ПИ № 61412.18.133; ПИ № 61412.18.134; ПИ № 
61412.18.20; ПИ № 61412.18.204; ПИ № 61412.18.293; ПИ № 61412.18.294; 
ПИ № 61412.18.178; ПИ № 61412.18.177; ПИ № 61412.18.31; ПИ № 
61412.18.17; ПИ № 61412.18.16; ПИ № 61412.18.136; ПИ № 61412.18.135; 
ПИ № 61412.18.116; ПИ № 61412.18.115; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 
61412.18.139; ПИ № 61412.18.140; ПИ № 61412.18.141, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.75 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и пет), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 5760 кв.м. (пет хиляди седемстотин и шестдесет 
квадратни метра), за който съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост не се съставя акт за общинска собственост.  

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.204 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
четири), с проектна площ от 702 кв.м. (седемстотин и два квадратни 
метра), при съседи: ПИ № 61412.18.20; ПИ № 61412.18.203; ПИ № 



61412.18.68; ПИ № 61412.18.92, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.75 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и пет), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5760 кв.м. (пет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра), за който 
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя 
акт за общинска собственост.  

І.2.2. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.318 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста и 
осемнадесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на 
поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
3827 кв.м. (три хиляди осемстотин двадесет и седем квадратни метра), 
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 
ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, предишен 
идентификатор: 61412.18.78, номер по предходен план: 18.78, при съседи: 
поземлени имоти с идентификатори 61412.18.183, 61412.18.32, 
61412.18.167, 61412.18.168, 61412.18.169, 61412.18.170, 61412.18.194, 
61412.18.319, 61412.18.27, 61412.18.67, 61412.18.26, 61412.18.25, 
61412.18.94, 61412.18.93,  актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 4218 от 26.10.2022 година 

на два нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.355 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и пет), с проектна площ от 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни 
метра), при съседи: ПИ № 61412.18.366; ПИ № 61412.18.32; ПИ № 
61412.18.183; ПИ № 61412.18.93, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.318 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, триста и осемнадесет), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
3827 кв.м. (три хиляди осемстотин двадесет и седем квадратни метра), 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 4218 от 26.10.2022 
година.  

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.366 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и шест), с проектна площ от 3794 кв.м. (три хиляди седемстотин 
деветдесет и четири квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.32; ПИ 
№ 61412.18.167; ПИ № 61412.18.168; ПИ № 61412.18.169; ПИ № 
61412.18.170; ПИ № 61412.18.319; ПИ № 61412.18.67; ПИ № 61412.18.26; 
ПИ № 61412.18.25; ПИ № 61412.18.94; ПИ № 61412.18.93; ПИ № 
61412.18.355, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.318 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 



и осемнадесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 3827 кв.м. (три хиляди 
осемстотин двадесет и седем квадратни метра), актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 4218 от 26.10.2022 година.  

І.3. Разрешава разделянето на общински поземлен имот, който има 
трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно 
ползване „Нива“,  както следва:   

І.3.1. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и 
две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 30.01.2012 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
21253 кв.м. (двадесет и една хиляди двеста петдесет и три квадратни 
метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 
трайно ползване: Нива, предишен идентификатор: няма, номер по 
предходен план: 018032, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 
61412.18.323, 61412.18.320, 61412.18.167, 61412.18.318, 61412.18.183,  
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1701 от 10.01.2012 
година 

на три нови проектни имота, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.367 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и седем), с проектна площ от 536 кв.м. (петстотин тридесет и 
шест квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.368; ПИ № 
61412.18.369; ПИ № 61412.18.323; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 
61412.18.318, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 
тридесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 21253 кв.м. (двадесет и 
една хиляди  двеста петдесет и три квадратни метра), актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1701 от 10.01.2012 година. 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.368 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и осем), с проектна площ от 20 536 кв.м. (двадесет хиляди 
петстотин тридесет и шест квадратни метра), при съседи: ПИ № 
61412.18.369; ПИ № 61412.18.320; ПИ № 61412.18.167; ПИ № 
61412.18.318; ПИ № 61412.18.367, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.32 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, тридесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 



21253 кв.м. (двадесет и една хиляди  двеста петдесет и три квадратни 
метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 1701 от 
10.01.2012 година. 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.369 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и девет), с проектна площ от 181 кв.м. (сто осемдесет и един 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.323; ПИ № 61412.18.320; 
ПИ № 61412.18.368; ПИ № 61412.18.367, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и две), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 21253 кв.м. (двадесет и една хиляди  двеста петдесет и 
три квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1701 от 10.01.2012 година. 

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: В Общината постъпи заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ 
ООД и „СИФЕР“ ООД, входирано под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с 
което се предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и с цел удобен достъп до основните секции 
на комплекса и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на 
южен околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 
въведен в редовна експлоатация Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 607 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 

ползване на части от общински поземлени имоти от с начин на трайно 
ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в имоти с 
начин на трайно ползване „Нива“- частна общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив, във връзка с 
предстоящото разглеждане на Специализиран ПУП - План за регулация и 
застрояване относно разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и във връзка с удължаване на трасето на 
южен околовръстен път на с.Радиново: 

І.1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и 
предлага начина на трайно ползване да се промени от „За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение“ в „Нива“ на части от общински 
поземлени имоти по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед  № 
РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, както 
следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.353 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и три), с проектна площ от 4 076 кв.м. (четири хиляди и 
седемдесет и шест квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.105; ПИ 
№ 61412.18.292; ПИ № 61412.18.291; ПИ № 61412.18.352; ПИ № 
61412.18.74; ПИ № 61412.18.294; ПИ № 61412.18.293; ПИ № 61412.18.68; 
ПИ № 61412.18.92; ПИ № 61412.18.145; ПИ № 61412.18.144; ПИ № 
61412.18.143; ПИ № 61412.18.106, образуван от ПИ с идентификатор 



61412.18.73 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и три), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5394 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4167 от 19.09.2022 
година; 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.202 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
две), с проектна площ от 2251 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и един 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.17; ПИ № 61412.18.31; ПИ 
№ 61412.18.177; ПИ № 61412.18.178; ПИ № 61412.18.294; ПИ № 
61412.18.73; ПИ № 61412.18.201; ПИ № 61412.18.16, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.74 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и четири), находящ се в 
с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 3787 кв.м. (три хиляди седемстотин осемдесет и седем 
квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4168 
от 19.09.2022 година; 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.354 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и четири), с проектна площ от 1439 кв.м. (хиляда четиристотин 
тридесет и девет квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.205; ПИ № 
61412.18.20; ПИ № 61412.18.92; ПИ № 61412.18.27, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.76 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и шест), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 6072 кв.м. (шест хиляди и седемдесет и два квадратни 
метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4169 от 
19.09.2022 година. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І., да предприеме всички действия по процедурата за 
промяна начина на трайно ползване на имотите по т. І. по реда на Наредба  
№ РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 
трайно ползване на имотите по т. І. да започне процедура по отразяване на 
промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ: В Общината постъпи заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ 
ООД и „СИФЕР“ ООД, входирано под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с 
което се предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и с цел удобен достъп до основните секции 
на комплекса и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на 



южен околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 
въведен в редовна експлоатация Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 608 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 

ползване на имоти/части от общински поземлени имоти от с начин на 
трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в 
имоти с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, както и собствеността на имотите от частна в публична 
общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив, във връзка с 
предстоящото разглеждане на Специализиран ПУП - План за регулация и 
застрояване относно разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и във връзка с удължаване на трасето на 
южен околовръстен път на с.Радиново: 

І.1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и 
предлага начина на трайно ползване да се промени от „За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение“ в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ на общински поземлени имоти/части от общински 
поземлени имоти по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед  № 
РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, както 
следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.352 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 



петдесет и две), с проектна площ от 1 318 кв.м. (хиляда триста и 
осемнадесет квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.291; 
61412.18.290; 61412.18.289; 61412.18.288; 61412.18.287; 61412.18.286; 
61412.18.285; 61412.18.74; 61412.18.353, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.73 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и три), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5394 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4167 от 19.09.2022 
година; 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.201 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
едно), с проектна площ от 1536 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и шест 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.136; ПИ № 61412.18.202; 
ПИ № 61412.18.73; ПИ № 61412.18.285; ПИ № 61412.18.284; ПИ № 
61412.18.283; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 61412.18.115; ПИ № 
61412.18.116; ПИ № 61412.18.135, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.74 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
3787 кв.м. (три хиляди седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4168 от 19.09.2022 
година; 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.205 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
пет), с проектна площ от 4633 кв.м. (четири хиляди шестстотин тридесет и 
три квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.133; ПИ № 
61412.18.132; ПИ № 61412.18.131; ПИ № 61412.18.142; ПИ № 
61412.18.141; ПИ № 61412.18.140; ПИ № 61412.18.139; ПИ № 61412.18.77; 
ПИ № 61412.18.354; ПИ № 61412.18.20; ПИ № 61412.18.134, образуван от 
ПИ с идентификатор 61412.18.76 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и шест), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 6072 кв.м. (шест хиляди и седемдесет и два квадратни 
метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4169 от 
19.09.2022 година; 

4. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.77 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и 
седем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
2728 кв.м. (две ххиляди седемстотин двадесет и осем квадратни метра), 



трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни 
обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 
018077, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.93, 
61412.18.94, 61412.18.183, 61412.18.25, 61412.18.26, 61412.18.67, 
61412.18.27, 61412.18.76, 61412.18.139, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4170 от 19.09.2022 година. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І., да предприеме всички действия по процедурата за 
промяна начина на трайно ползване на имотите по т. І. по реда на Наредба  
№ РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 
трайно ползване на имотите по т. І. да започне процедура по отразяване на 
промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  

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

частна в публична общинска собственост след изпълнение на процедурите 
по промяна начина на трайно ползване на общинските поземлени имоти по 
т. І.1., както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.352 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
петдесет и две), с проектна площ от 1 318 кв.м. (хиляда триста и 
осемнадесет квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.291; 
61412.18.290; 61412.18.289; 61412.18.288; 61412.18.287; 61412.18.286; 
61412.18.285; 61412.18.74; 61412.18.353, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.73 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и три), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5394 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 4167 от 19.09.2022 
година; 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.201 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
едно), с проектна площ от 1536 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и шест 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.136; ПИ № 61412.18.202; 
ПИ № 61412.18.73; ПИ № 61412.18.285; ПИ № 61412.18.284; ПИ № 
61412.18.283; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 61412.18.115; ПИ № 
61412.18.116; ПИ № 61412.18.135, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.74 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и четири), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
3787 кв.м. (три хиляди седемстотин осемдесет и седем квадратни метра), 



актуван с Акт за частна общинска собственост № 4168 от 19.09.2022 
година; 

3. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.205 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
пет), с проектна площ от 4633 кв.м. (четири хиляди шестстотин тридесет и 
три квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.133; ПИ № 
61412.18.132; ПИ № 61412.18.131; ПИ № 61412.18.142; ПИ № 
61412.18.141; ПИ № 61412.18.140; ПИ № 61412.18.139; ПИ № 61412.18.77; 
ПИ № 61412.18.354; ПИ № 61412.18.20; ПИ № 61412.18.134, образуван от 
ПИ с идентификатор 61412.18.76 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и шест), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 6072 кв.м. (шест хиляди и седемдесет и два квадратни 
метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4169 от 
19.09.2022 година; 

4. Поземлен имот с идентификатор 61412.18.77 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, седемдесет и 
седем), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.10.2020 г., с адрес 
на поземления имот: с. Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, с площ от 
2728 кв.м. (две хиляди седемстотин двадесет и осем квадратни метра), 
трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни 
обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 
018077, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 61412.18.93, 
61412.18.94, 61412.18.183, 61412.18.25, 61412.18.26, 61412.18.67, 
61412.18.27, 61412.18.76, 61412.18.139, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4170 от 19.09.2022 година. 

ІІ.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.ІІ.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описаните по 
т. ІІ.1. общински поземлени имоти и отразяване на промяната по реда на 
Закона за общинската собственост.  

 
 

МОТИВИ: В Общината постъпи заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ 
ООД и „СИФЕР“ ООД, входирано под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с 
което се предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и с цел удобен достъп до основните секции 
на комплекса и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на 



южен околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 
въведен в редовна експлоатация Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 609 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 

ползване на части от общински поземлени имоти от с начин на трайно 
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в имоти с начин на 
трайно ползване „Нива“, както и собствеността на имотите от публична в 
частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи; във 
връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”.   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив, във връзка с 
предстоящо разглеждане на Специализиран ПУП- План за регулация и 
застрояване и заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ ООД и „СИФЕР“ ООД, 
входирано в Общината под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с което се 
предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – неутрален 
индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, местност 
„Кривата нива“ и с цел удобен достъп до основните секции на комплекса, 
както и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на южен 
околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 
въведен в редовна експлоатация, като се предвижда заедно с обслужващата 
пътна инфраструктура да се заложи и улична канализация: 

І.1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и 
предлага начина на трайно ползване да се промени от „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ в „Нива“ на части от общински поземлени имоти 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 



„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.204 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 
четири), с проектна площ от 702 кв.м. (седемстотин и два квадратни 
метра), при съседи: ПИ № 61412.18.20; ПИ № 61412.18.203; ПИ № 
61412.18.68; ПИ № 61412.18.92, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.75 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и пет), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5760 кв.м. (пет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра), за който 
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя 
акт за общинска собственост.  

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.366 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и шест), с проектна площ от 3794 кв.м. (три хиляди седемстотин 
деветдесет и четири квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.32; ПИ 
№ 61412.18.167; ПИ № 61412.18.168; ПИ № 61412.18.169; ПИ № 
61412.18.170; ПИ № 61412.18.319; ПИ № 61412.18.67; ПИ № 61412.18.26; 
ПИ № 61412.18.25; ПИ № 61412.18.94; ПИ № 61412.18.93; ПИ № 
61412.18.355, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.318 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
и осемнадесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 3827 кв.м. (три хиляди 
осемстотин двадесет и седем квадратни метра), актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 4218 от 26.10.2022 година.  

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І., да предприеме всички действия по процедурата за 
промяна начина на трайно ползване на имотите по т. І. по реда на чл. 78 а 
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 

І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 
трайно ползване на имотите по т. І. да започне процедура по отразяване на 
промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  

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

публична в частна общинска собственост след изпълнение на процедурите 
по промяна начина на трайно ползване на общинските поземлени имоти по 
т. І.1., както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.204 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, двеста и 



четири), с проектна площ от 702 кв.м. (седемстотин и два квадратни 
метра), при съседи: ПИ № 61412.18.20; ПИ № 61412.18.203; ПИ № 
61412.18.68; ПИ № 61412.18.92, образуван от ПИ с идентификатор 
61412.18.75 (шестдесет и една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, 
осемнадесет, точка, седемдесет и пет), находящ се в с. Радиново, общ. 
Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 
5760 кв.м. (пет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра), за който 
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост не се съставя 
акт за общинска собственост.  

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.366 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и шест), с проектна площ от 3794 кв.м. (три хиляди седемстотин 
деветдесет и четири квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.32; ПИ 
№ 61412.18.167; ПИ № 61412.18.168; ПИ № 61412.18.169; ПИ № 
61412.18.170; ПИ № 61412.18.319; ПИ № 61412.18.67; ПИ № 61412.18.26; 
ПИ № 61412.18.25; ПИ № 61412.18.94; ПИ № 61412.18.93; ПИ № 
61412.18.355, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.318 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
и осемнадесет), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 3827 кв.м. (три хиляди 
осемстотин двадесет и седем квадратни метра), актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 4218 от 26.10.2022 година,  

под условие при изпълнение на следната процедура по т. I от 
настоящото решение, а именно: 

Комисия, назначена от началника на общинската служба по 
земеделие съставя протокол, в който отразява по повод извършената 
проверка на място констатирания начин на трайно ползване на имотите. 
Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба 
по земеделие и се съобщава на Община „Марица“ 

ІІ.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.ІІ.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описаните по 
т. ІІ.1. общински поземлени имоти и отразяване на промяната по реда на 
Закона за общинската собственост.  
 
 

МОТИВИ: В Общината постъпи заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ 
ООД и „СИФЕР“ ООД, входирано под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с 
което се предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и с цел удобен достъп до основните секции 
на комплекса и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на 
южен околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 



въведен в редовна експлоатация Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 610 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна начина на трайно 

ползване на части от общински поземлен имот от с начин на трайно 
ползване „Нива“ в имоти с начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“, както и собствеността на имотите от частна в 
публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи; във връзка 
с чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”.   

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив, във връзка с 
предстоящото разглеждане на Специализиран ПУП - План за регулация и 
застрояване относно разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и във връзка с удължаване на трасето на 
южен околовръстен път на с.Радиново: 

І.1. 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 части от общински поземлен 
имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, 
Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.367 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и седем), с проектна площ от 536 кв.м. (петстотин тридесет и 
шест квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.368; ПИ № 
61412.18.369; ПИ № 61412.18.323; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 
61412.18.318, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и 



една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 
тридесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 21253 кв.м. (двадесет и 
една хиляди  двеста петдесет и три квадратни метра), актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1701 от 10.01.2012 година. 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.369 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и девет), с проектна площ от 181 кв.м. (сто осемдесет и един 
квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.323; ПИ № 61412.18.320; 
ПИ № 61412.18.368; ПИ № 61412.18.367, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и две), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 21253 кв.м. (двадесет и една хиляди  двеста петдесет и 
три квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1701 от 10.01.2012 година. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І., да предприеме всички действия по процедурата за 
промяна начина на трайно ползване на имотите по т. І. по реда на Наредба  
№ РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 
трайно ползване на имотите по т. І. да започне процедура по отразяване на 
промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  

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

частна в публична общинска собственост след изпълнение на процедурите 
по промяна начина на трайно ползване на общинските поземлени имоти по 
т. І.1., както следва: 

1. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.367 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и седем), с проектна площ от 536 кв.м. (петстотин тридесет и 
шест квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.368; ПИ № 
61412.18.369; ПИ № 61412.18.323; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 
61412.18.318, образуван от ПИ с идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и 
една хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, 
тридесет и две), находящ се в с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, 
местност „КРИВАТА НИВА“, целият с площ от 21253 кв.м. (двадесет и 
една хиляди  двеста петдесет и три квадратни метра), актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1701 от 10.01.2012 година; 

2. ПИ с проектен идентификатор 61412.18.369 (шестдесет и една 
хиляди четиристотин и дванадесет, точка, осемнадесет, точка, триста 
шестдесет и девет), с проектна площ от 181 кв.м. (сто осемдесет и един 



квадратни метра), при съседи: ПИ № 61412.18.323; ПИ № 61412.18.320; 
ПИ № 61412.18.368; ПИ № 61412.18.367, образуван от ПИ с 
идентификатор 61412.18.32 (шестдесет и една хиляди четиристотин и 
дванадесет, точка, осемнадесет, точка, тридесет и две), находящ се в с. 
Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „КРИВАТА НИВА“, 
целият с площ от 21253 кв.м. (двадесет и една хиляди  двеста петдесет и 
три квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1701 от 10.01.2012 година, 

под условие при изпълнение на следната процедура по т. I от 
настоящото решение, а именно: 

Комисия, назначена от началника на общинската служба по 
земеделие съставя протокол, в който отразява по повод извършената 
проверка на място констатирания начин на трайно ползване на имотите. 
Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба 
по земеделие и се съобщава на Община „Марица“ 

ІІ.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.ІІ.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описаните по 
т. ІІ.1. общински поземлени имоти и отразяване на промяната по реда на 
Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: В Общината постъпи заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ 

ООД и „СИФЕР“ ООД, входирано под № 94-02-205 от 02.12.2022 година, с 
което се предлага разширение на Индустриален парк – „Въглеродно – 
неутрален индустриален парк „Марица“ в землището на с. Радиново, 
местност „Кривата нива“, както и с цел удобен достъп до основните секции 
на комплекса и до логистичния парк, се предлага удължаване на трасето на 
южен околовръстен път на с.Радиново, за който първият етап е изграден и 
въведен в редовна експлоатация Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъбразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



                                                                                                         
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 611 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД   № 94-02-

205/02.12.2022г. за издаване на разрешение за изработване на 
специализиран ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата  на  
имоти  с номера :  

• частна собственост  - „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД   :  № 
61412.18.26, 18.93, 18.178, 18.31 и 18.105  

• частна собственост  - „Сифер“ ООД   :  № 61412.18.181 

• общинска собственост :  № 61412.18.73 , 18.74 18.16, 18.68, 
18.75, 18.76, 18.77,18.67, 18.318, 18.32, 18.87, 18.52, 18.57 и 18.91  

• имота собственост на други частни лица : № 61412.18.143, 
18.177, 18.99 , 18.51 и 18.27  

с цел разширение на  ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – „ВЪГЛЕРОДНО-
НЕУТРАЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МАРИЦА“, местност „Кривата 
нива“ , землище с.Радиново 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие 
с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,чл.124б, ал.1, чл.125,ал.1 и чл. 16а  от ЗУТ 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Дава разрешение за изработване на специализиран ПУП - План 
за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата  на  имоти  с номера :  
 

 частна собственост    ‐  „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД   :    № 
61412.18.26, 18.93, 18.178, 18.31 и 18.105  

 частна собственост  ‐ „Сифер“ ООД   :  № 61412.18.181 

 общинска собственост :   № 61412.18.73 , 18.74 18.16, 18.68, 18.75, 
18.76, 18.77,18.67, 18.318, 18.32, 18.87, 18.52, 18.57 и 18.91  



 имота собственост на други частни лица : № 61412.18.143, 18.177, 
18.99 , 18.51 и 18.27  

с цел разширение на   
 
 

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – „ВЪГЛЕРОДНО-НЕУТРАЛЕН 
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МАРИЦА“, местност „Кривата нива“ , 

землище с.Радиново 
 

Описаните по горе поземлени имоти по кадастралната карта на 
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област попадат по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица Смф  с 
устройствени показатели    Пз < 70%,      Кинт – 2.5,  Поз > 30%  и 
височина 20 метра. 

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

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

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- 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. 

На основание чл.108, ал.2 от ЗУТ проектът да придружава от 
необходимите  план схеми за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура , с тях 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. 
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 да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 612 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 
ОТНОСНО: Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за 

изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и 
застрояване в обхвата на  УПИ I-спортен комплекс и УПИ II-642 от кв.47  
по плана на с.Войводиново , община „Марица“ , обл.Пловдив,  с цел 
обединяването им и образуването на нов УПИ I-502.1304 - спортен 
комплекс, съгласно скицата предложение. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица” дава съгласие за изготвяне на Проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на  УПИ I-спортен комплекс и УПИ II-
642 от кв.47  по плана на с.Войводиново , община „Марица“ , обл. 
Пловдив,  с цел обединяването им и образуването на нов УПИ I - 502.1304 
- спортен комплекс, съгласно скицата предложение. 

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

Възлага на Кмета на Община „Марица”, да извърши последващи 
действия, в съответствие с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 613 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за закупуване на самостоятелен 

обект с пълен идентификатор 12019.501.341.1.6, с предназначение „За 
търговска дейност“, находящ се в сграда с идентификатор 12019.501.341.1, 
построена в поземлен имот с идентификатор 12019.501.341 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, област 
Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-83 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, с административен адрес на 
имота: с. Войсил, ул. „5-та“ № 1, ет.2, обект 2, собственост на РВК 
„Тракия” – Пловдив, 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 66 ал. 1 от Закона за 
собствеността, във вр. с чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във вр. с 
чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Община „Марица“ да придобие възмездно чрез покупко-продажба, 
като закупи следния имот, собственост на РВК „Тракия” – Пловдив, а 
именно: Самостоятелен обект с пълен идентификатор 12019.501.341.1.6 
/едно, две, нула, едно, девет, точка, пет, нула, едно, точка, три, четири, 
едно, точка, едно, шест/ с площ 132.61 кв. м., брой нива на обекта: 1, с 
предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, със 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
12019.501.341.1.5, 12015.501.341.1.7; под обекта: 12019.501.341.1.17, 
12019.501.341.1.16, 12019.501.341.1.12, 12019.501.341.1.21, 
12019.501.341.1.20, 12019.501.341.1.19, 12019.501.341.1.3, 
12019.501.341.1.16; над обекта: няма, намиращ се в сграда с 
идентификатор 12019.501.341.1 със застроена площ 497 кв. м., брой 
етажи-2, построена в поземлен имот с идентификатор 12019.501.341, с 
административен адрес на самостоятелния обект: с. Войсил, ул. “5-та” № 1, 
ет.2, обект 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Войсил, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София, съответстващ на УПИ ІV-кметство, здравна 
служба, търговия, поща, кв.28 по действащия план на с. Войсил на цена 
42 000 /четиридесет и две хиляди/ лева. 



2. Данъците и таксите по сделката са за сметка на купувача. 
3. На основание чл. 48, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗМДТ Община 

„Марица“ е освободена от данък при придобиване на имущества. 
4. Преди подписване на договора за покупко-продажба продавача 

следва да представи удостоверение за вещни тежести, издадено от 
Агенцията по вписванията, от което да е видно, че имотът не е обременен с 
ипотека или други тежести.  

5. Общински съвет „Марица“, възлага на кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
покупко-продажба, съобразно действащото законодателство.  
   
 

МОТИВИ: Във връзка с предстояща продажба от съсобственика РВК 
„Тракия”-Пловдив, представлявана от председателя на УС Анета Стоилова 
Минева - Гинова на притежавания от кооперацията самостоятелен обект и 
отравена покана към общината, при условията на чл. 66 ал. 1, във връзка с 
чл. 33 ал. 1 от Закона за собствеността да заяви дали желае да закупи 
продаваната от нея реална част от правото на собственост върху 
самостоятелния обект на продажна цена в размер на 42 000,00 
(четиридесет и две хиляди) лева, тъй като съгласно чл. 66 ал. 1 от Закона за 
собствеността,  собственикът на постройката може да я продаде на трето 
лице при съответно приложение разпоредбите на чл. 33 от Закона за 
собствеността - само след като представи пред нотариуса писмени 
доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази 
част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях 
не е приел това предложение. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 614 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-01-1291/28.11.2022г. от Емил Илиев 

Ботев и Васко Пламенов Вътев за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 62858.24.49  в м. ”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот 
за  „Производствена  и складова  и търговска дейност и  ООД“- складове за 
промишлени стоки – покрити и открити с офиси и магазини. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с 
идентификатор № 62858.24.49  в м. ”Баш пара” по кадастралната карта на 
с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за   

„Производствена  и складова  и търговска дейност и  ООД“. 
 

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

                                                                          

Поземлeн имот с идентификатор № 62858.24.49  в м. ”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
524-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. 

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 Емил Ботев и Васко Вътев да проведат процедурата по 
промяна на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с 
изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    



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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 

План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

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

 
МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, Ето 

защо Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 615 

Взето с протокол № 14 от 08.12.2022 г. 

 
ОТНОСНО:  Одобряване на План-сметка за приходите и разходите  

за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране  на битови 
отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на Община 
„Марица“ за 2023 г.  Запазване  размера на такса битови отпадъци за 
жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 
година, спрямо 2022 година. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.7 и т.23,  и ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, 
ал.2, т.2 във връзка с чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от 
Министъра на околната среда и водите  и чл. 66 от ЗМДТ. 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Одобрява средства в размер на 299 200 /двеста деветдесет и девет 
хиляди и  

двеста/ лв.  от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, да 
бъдат изразходвани през 2023 година за експлоатационни разходи за 
услугата по третиране /в т.ч. предварително третиране/ на битовите 
отпадъци от Община „Марица” на обект „Депо за неопасни отпадъци и 
Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” в с. Шишманци.    

2. Одобрява средства в размер до 200 000 /двеста хиляди/ лв. от 
натрупаните  

отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, да бъдат изразходвани през 2023 
година за закупуване на фабрично нов комбиниран багер товарач, 
обезпечаващ функционирането на общинската система за управление на 
отпадъците. 



3. Приема План-сметка за приходите и разходите  за събиране и  
транспортиране на битови отпадъци, третиране  на битови отпадъци в 
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община „Марица“ за 2023 г. в 
размер на 4 932 200 /четири милиона деветстотин тридесет и две хиляди и 
двеста/ лв.  /приложение № 2/. 

4. Запазва размера на таксата за битови отпадъци, определена 
според  

количеството на отпадъците, съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните стандартни съдове в населените места на Община 
„Марица“ -  с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. 
Динк, с. Желязно, с. Калековец, с.Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. 
Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с.Скутаре, с. Строево, с. 
Трилистник, с. Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле за 2023 година, спрямо 
2022 година /приложение № 3/. 

5. Запазва размера на таксата за битови отпадъци на територията на 
населените места на  Община "Марица" - с. Бенковски, с. Войводиново, с. 
Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. Костиево, 
с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. 
Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле, 
когато не може да се установи количеството на отпадъците  за 2023 година, 
спрямо 2022 година  /приложение № 4/ 

 

МОТИВИ:  Във връзка с това, че така извършения анализ и разчети 
позволяват запазване размера на таксата за битови отпадъци през 2023 
година,  Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 


