
                                                                                                        
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 № 39 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”. 

 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
Закон за общинската собственост. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2022 година”, както следва: 
 

1. В раздел „ІІІ. „По предложения от кметове на населени  места и 
общинска администрация за започване на процедура за продажба  
по чл.35 от ЗОС“: 

За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1955 НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -    516 кв. м. 
За с. Войводиново се добавя: 
ПИ 7.19  НТП Нива                                                     -   905 кв.м. 
 

2. В раздел „ІV.Продажба на имоти, частна общинска собственост на 
собственика на законно построена сграда без търг или конкурс по ред, 
определен в наредбата по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ 

За с.Манолско Конаре се добавя: 
ПИ   502.133  НТП Ниско застрояване (до 10 м)  - 1129  
   

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

За с.Скутаре се добавя: 
ПИ  502.1956 НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   516 кв. м. 
 

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



наем/аренда на имоти, общинска собственост 
Частна общинска собственост: 
 
За с. Войводиново се добавя: 
 

11845.5.6  3001 Нива Крушака ІV 
11845.5.8  5002 Нива Крушака ІV 
11845.6.38  626 Нива Крушака ІV 
11845.16.27  2524 Нива Када пара ІV 
11845.19.7  2999 Нива Када пара ІV 
11845.27.24  9999 Нива Вельовица ІV 
11845.33.14  3255 Нива Гъсти 

могили 
ІV 

11845.37.19  2848 Нива Дим пара ІV 
11845.38.29  3001.22 Нива Каскията ІV 
11845.39.8  3002 Нива Каскията ІV 
11845.39.16  7739 Нива Каскията ІV 
11845.39.19  2135 Нива Каскията ІV 
11845.39.45  4250 Нива Каскията ІV 
11845.40.7  4233 Нива Каскията ІV 
11845.40.21  2894 Нива Каскията ІV 
11845.40.24  5001 Нива Каскията ІV 
11845.40.26  3552 Нива Каскията ІV 
11845.41.2  7847 Нива Каскията ІV 

 
 
За с. Маноле се добавя: 
 

47086.42.16 
 

9277 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.33 
 

8928 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.37 
 

2799 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.38 
 

9417 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.49 
 

9995 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.42.51 
 

2182 Оризище Азмак тарла ІV 

47086.43.29 
 

8303 Оризище ДУВАНДЖ. 
ПАРА 

VІ 

47086.44.40  
 

5357   Оризище КУРТ ТЕПЕ VІ 

47086.44.52  
 

4729   Оризище КУРТ ТЕПЕ VІ 

47086.44.74  
 

3639   Оризище КУРТ ТЕПЕ VІ 



47086.44.98  
 

6954   Оризище КУРТ ТЕПЕ ІV 

47086.44.100  
 

3453   Оризище КУРТ ТЕПЕ ІV 

 
За с. Радиново отпада: 
 

61412.18.28  6719  Нива КРИВАТА 
НИВА 

Х 

61412.18.29 
 6799 Нива КРИВАТА 

НИВА 
Х 

61412.18.30  8099 Нива КРИВАТА 
НИВА 

Х 

61412.18.38 
 15859.52 Нива КРИВАТА 

НИВА 
Х 

61412.18.40 
 17075.6 Нива КРИВАТА 

НИВА 
Х 

61412.18.42  23624 Нива КРИВАТА 
НИВА 

Х 

61412.18.48  14731  Нива КРИВАТА 
НИВА 

Х 

61412.18.16 
 7238 Нива Кривата 

нива 
Х 

61412.18.67 
 6272 Нива Кривата 

нива 
Х 

61412.18.68 
 9513 Нива Кривата 

нива 
Х 

 
 
За с. Ясно поле се добавя: 
 

87669.23.18  24354   Нива ЧАРЛЪШК
И 
ЛИВАДИ 

ІV 

 
 

1. В раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост.“ 
 
А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване 
по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи) 
 
За с. Костиево отпада: 
 
с.          



Костие
во 

 

 38950.18
.32, обр. 
от ПИ  
№ 
38950.18
.475  
Х 
категори
я 

14 637, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 38950.18
.33 
Х 
категори
я 

9.386,  
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 
За с. Крислово се добавя: 
 

 39918.3.
12 -
27.100 
дка в 
североиз
точната 
му част- 
V 
категори
я  

27 100 
изцяло 
попада 
в СДП 

              

 39918.5.
15- 7.103 
дка в 
средната 
му част 

7 103, 
от 
които 6 
103 м2 
в СДП 

       

 
За с. Манолско Конаре отпада: 
 
 47113.11

.98- V 
категори
я  

200063               

 
За с. Манолско Конаре се добавя: 
 



 47113.11
.105- V 
категори
я  

194 695               

 
 
 

МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 
общинските дейности, и за осъществяване на своята жилищна политика и 
своите социални функции за населението, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 40 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на 

мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2023-
2024 година), приети и утвърдени с Решение № 2, взето с протокол № 1 от 
24.01.2023 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 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; 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 Раздел ІІІ. Размер и 
местоположение на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община 
„Марица”, приети и утвърдени с Решение № 2, взето с протокол № 1 от 
24.01.2023 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. Костиево отпада: 
 

с. 
Костие
во 

         
 

 38950.18
.32, обр. 
от ПИ  
№ 
38950.18
.475  
Х 
категори
я 

14 637, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       



 38950.18
.33 
Х 
категори
я 

9.386,  
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 
 
За с. Манолско Конаре отпада: 
 

с. Ман. 
Конар
е 

         

 47113.11
.98- V 
категори
я  

200063               

 
 
За с. Крислово се добавя: 
 

с. 
Крисл
ово 

         
 

 39918.3.
12 
ІV 
категори
я 
Част от 
27100 м2 
в 
североиз
точната
му част 
свободн
и 

27100, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 39918.5.
15 
ІV 
категори
я 
Част от 
7100 м2 
в 

7103, 
От 
които 
6 103 
м2 
изцяло 
попада 
в СДП 

       



средната  
му част 
свободн
и 

 
 
 
 
За с. Манолско Конаре се добавя: 
 

с. Ман. 
Конар
е 

         

 47113.11
.105- V 
категори
я  

194 695               

 
 

МОТИВИ: Във връзка с  прекратяване на договори за наем, разделяне, 
промяна начина на трайно ползване на имоти/части от имоти с начин на трайно 
ползване „Мера“, „Пасище“, „Ливада“, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
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 № 41 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „Кафе  автомат“ 
в с. Строево 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1  от 
НПУРОИ на Община „Марица“ и чл. 5, чл. 11, ал.2 от НРУППОТДОДТ  на 
Община „Марица”, 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за временно разполагане на  „Кафе автомат“ – 1 брой в част от имот с 
идентификатор  69874.501.1060, публична общинска собственост по КК и 
КР на с. Строево, за времено разполагане на „Кафе автомат“ – 1 бр.,  за срок 
от 10 /десет/ години, пред УПИ VII-148, кв.17 /ПИ с идентификатор № 
69874.501.148, съгласно Кадастрално – административна информационна 
система на АГКК/ по плана на с. Строево, Община „Марица“, област 
Пловдив. 
 Схемата за разполагане е приета от Експертен съвет по устройство на 
територията на Община „Марица“, с Протокол № 20 от  21.06.2022 г. и 
одобрена от Главния архитект на Община „Марица“, съгл. чл.142, ал.6, т.1 
от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както и от Общински 
съвет на Община „Марица“ с Решение № 357, взето с Протокол № 8 от  
14.07.2022 г. 
 Терен с обща площ за разполагане и обслужване от 0.96 кв.м., 
представляващ  част от имот - публична общинска собственост, за поставяне 
на стационарен преместваем обект – „Кафе автомат“ – 1 бр., съгласно схема 
за разполагане на временен преместваем обект, приета от Експертен съвет 
по устройство на територията на Община „Марица“,  с Протокол № 20 от  
21.06.2022 г. и одобрена от Главния архитект на Община „Марица”, съгл. 
чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както 
и от Общински съвет на Община “Марица“ с Решение № 357, взето с 
Протокол № 8 от  14.07.2022 г. 
 Теренът представлява част от ПИ № 69874.501.1060, целият с площ от  
371 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин 
на трайно ползване: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, при 



граници и съседи: ПИ  №№ 69874.501.1011, 69874.501.148, 69874.501.1038, 
69874.501.149, 69874.501.150, 69874.501.1039, 69874.501.151,  по КК и КР  
на с. Строево, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД 18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
публична общинска собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС не 
се съставя акт за общинска собственост. 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ без ДДС за 1 брой  - „Кафе 
автомат“,  определена съгласно раздел V „Други“ Б. т. 1  „Автомати за 
напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“. 
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     
       
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица“ и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 
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 № 42 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, 
представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „Кафе  автомат“ 
в с. Строево 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал. 1  от 
НПУРОИ на Община „Марица“ и чл. 5, чл. 11, ал.2 от НРУППОТДОДТ  на 
Община „Марица”,  

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив дава съгласие да се отдаде 
под наем за срок от 10 /десет/ години,  след провеждане на публичен явен 
търг за временно разполагане на  „Кафе автомат“ – 1 брой в част от имот с 
идентификатор  № 69874.501.1065, публична общинска собственост по КК 
и КР на с. Строево, пред УПИ I-914-ООД, кв. 36 /ПИ с идентификатор № 
69874.501.914, съгласно Кадастрално – административна информационна 
система на АГКК/ по плана на с. Строево, Община „Марица“, област 
Пловдив, както следва: 
 
 Терен с обща площ за разполагане и обслужване от 0.96 кв.м., 
представляващ  част от имот - публична общинска собственост, за поставяне 
на стационарен преместваем обект – „Кафе автомат“ – 1 бр., съгласно схема 
за разполагане на временен преместваем обект, приета от Експертен съвет 
по устройство на територията на Община „Марица“,  с Протокол № 38 от  
02.11.2021 г. и одобрена от Главния архитект на Община „Марица”, съгл. 
чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ, както 
и от Общински съвет на Община “Марица“ с Решение № 494, взето с 
Протокол № 13 от  23.11.2021 г. 
 
 Теренът представлява част от ПИ № 69874.501.1065, целият с площ от  
1462 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин 
на трайно ползване: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, при 
граници и съседи: ПИ  №№ 69874.501.958, 69874.501.808, 69874.501.809, 
69874.501.418, 69874.501.1011, 69874.501.973, 69874.501.914,  по КК и КР  



на с. Строево, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД 18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
публична общинска собственост, за който съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС не 
се съставя акт за общинска собственост. 
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т. I имот да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна 
цена е в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ без ДДС за 1 брой  - „Кафе 
автомат“,  определена съгласно раздел V „Други“ Б. т. 1  „Автомати за 
напитки“ от „Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община 
„Марица“, Област Пловдив, представляваща Приложение № 1 към 
Методика за определяне на началния размер на наемните цени за 
помещения и терени общинска собственост на Община „Марица“. 
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
  
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     
       
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица“ и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, съобразно 
действащото законодателство. 

МОТИВИ: Във връзка с приходната част на бюджета, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 43 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 38950.501.908, частна общинска 

собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 
и чл. 79, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 7692,00 (седем 
хиляди шестстотин деветдесет и два) лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без 
ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 38950.501.908, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21” АД, гр. Пловдив. 
2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 38950.501.908 с площ 641 кв. м., с трайно предназначение 
"Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)", при граници 
и съседи: ПИ № 38950.501.9002; ПИ № 38950.501.2457; ПИ № 
38950.501.457; ПИ № 38950.501.907; ПИ № 38950.501.906; ПИ № 
38950.501.909 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ХІІ-501.908-
жил.стр. от кв.53, ул. "2-ра", № 26  на собствениците на законовопостроена 
жилищна сграда с идентификатор № 38950.501.908.1, с предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване, със застроена площ по скица - 72 кв.м., И. Т.Д. 
и А. В.Д. за сумата 7692,00 (седем хиляди шестстотин деветдесет и два) 
лева, без ДДС, по 12,00 лв/кв.м. без ДДС). 
Данъчната оценка на поземлен имот № 38950.501.908 е 2637,80 (две хиляди  
шестстотин тридесет и седем лева и 80 ст.) лева. 
 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача на имота 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 целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 44 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

с идентификатор 61412.22.62 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта на с. Радиново, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 4 850.00 
(четири хиляди осемстотин и петдесет) лева, по 10 лв/кв.м) като цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 61412.22.62, въз основа на 
пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 

2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 61412.22.62 в размер на 
4 850.00 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лева, по 10 лв/кв.м).  

 3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот № 61412.22.62 с площ 485 кв. м. с 
трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Изоставена орна 
земя", местност "Шопови брести" при граници: ПИ № 61412.22.25; ПИ № 
61412.15.167; ПИ № 61412.22.23; ПИ № 61412.22.22;  ПИ № 61412.22.61; ПИ 
№ 61412.22.24, частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 4157/05.08.2022 г., надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив.  

До имота няма достъп, не граничи с път. 
Данъчната оценка на поземлен имот № 61412.22.62 е в размер на 5,00 

(пет) лева. 
 4. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 

от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез провеждане на публичен търг.   

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се 
дължат от купувача на гореописания поземлен имот по т.2. 

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



МОТИВИ: С оглед осигураване приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 45 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот с идентификатор № 38950.61.630, образуван от поземлен 
имот с идентификатор № 38950.61.615 /номер по предходен план: част от 
61.6/ – частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления 
имот от 01.06.2021 година. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; чл. 56, ал.1, 
във връзка с чл. 59, ал. 1, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, Общински съвет “Марица”- област Пловдив:  
І. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор 38950.61.630, 
образуван от поземлен имот с идентификатор   № 38950.61.615 /номер по 
предходен план: част от 61.6/  с площ от 5 635 кв.м., с начин на трайно 
ползване „Нива“, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, с. 
Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.61.631; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 38950.501.49; ПИ № 
38950.501.48; ПИ № 38950.61.10; ПИ № 38950.61.14; ПИ № 38950.61.7; ПИ 
№ 38950.61.8; ПИ № 38950.61.6; ПИ № 38950.61.9 и ПИ № 38950.60.593  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 
от 01.06.2021 година, на два нови поземлени имота с проектни номера, както 



следва:  
- Проектен ПИ № 38950.61.632, с проектна площ от 1 650 кв. м., с начин на 
трайно ползване „Нива“, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, 
с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 38950.61.633; ПИ № 38950.60.593; ПИ № 38950.61.14; ПИ № 
38950.61.6; ПИ № 38950.61.7; ПИ № 38950.61.8; ПИ № 38950.61.9; ПИ № 
38950.61.10; ПИ № 38950.501.48 
и 
- Проектен ПИ № 38950.61.633, с проектна площ от 3 985 кв. м., с начин на 
трайно ползване „Нива“, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, 
с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 38950.61.632; ПИ № 38950.501.48; ПИ № 38950.501.49; ПИ 
№ 38950.501.50; ПИ № 38950.61.631; ПИ № 38950.60.593. 
  ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда 
на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост. 

МОТИВИ: Във връзка с това, че частните парцели са оставени без 
достъп, поради което части от общинския имот се ползват от собствениците 
на земи в масива за достъп, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 46 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 

поземлен имот с идентификатор № 61412.26.32 – публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-77/30.11.2007 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. Разрешава разделянето на поземлен имот с идентификатор 61412.26.32, с 
площ от 23 674 кв.м., намиращ се в местността „Дзънгарица”, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и начин на трайно ползване 
„Пасище“, при граници и съседи: ПИ № 61412.26.33;  ПИ № 61412.26.29; 
ПИ № 61412.26.15; ПИ № 61412.26.14; ПИ № 61412.26.12; ПИ № 
61412.26.11; ПИ № 61412.26.10; ПИ № 61412.26.31; ПИ № 61412.26.42; ПИ 
№ 61412.8.109; ПИ № 61412.26.8; ПИ № 61412.26.34; ПИ № 61412.26.4; ПИ 
№ 61412.26.35; ПИ № 61412.26.3; ПИ № 61412.26.2; ПИ № 61412.26.1; ПИ 
№ 61412.8.17; ПИ № 61412.8.103; ПИ № 61412.26.6; ПИ № 61412.8.88; ПИ 
№ 61412.8.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт 
за публична общинска собственост № 1100-12 от 05.01.2010 година, на три 
нови поземлени имота с проектни номера, както следва:  
- Проектен ПИ № 61412.26.52, с проектна площ от 2 226 кв. м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„Дзънгарица”, с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни 
граници и съседи: ПИ № 61412.26.53; ПИ № 61412.8.103; ПИ № 61412.26.42; 
ПИ № 61412.26.31; ПИ № 61412.26.10; 



- Проектен ПИ № 61412.26.53,  с проектна площ от 5 236 кв.м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„Дзънгарица”, с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни 
граници и съседи: ПИ № 61412.26.10; ПИ № 61412.26.52; ПИ № 61412.9.103; 
ПИ № 61412.8.17; ПИ № 61412.26.1; ПИ № 61412.26.2; ПИ № 61412.26.3; 
ПИ № 61412.26.4; ПИ № 61412.26.34; ПИ № 61412.26.3; ПИ № 61412.26.8; 
ПИ № 61412.26.6; ПИ № 61412.8.87; ПИ № 61412.8.88; ПИ № 61412.26.33; 
ПИ № 61412.26.54; ПИ № 61412.26.29; ПИ № 61412.26.15; ПИ № 
61412.26.14; ПИ № 61412.26.12; ПИ № 61412.26.11; 
 
и 
- Проектен ПИ № 61412.26.54,  с проектна площ от 16 212 кв.м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„Дзънгарица”, с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни 
граници и съседи: ПИ № 61412.26.53; ПИ № 61412.26.33; ПИ № 61412.26.29. 
  ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда 
на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.). 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че при възстановяването на правото на 
собственост с план за земеразделяне, частните парцели са оставени без 
достъп, поради което части от общинския имот се ползват от собствениците 
на земи в масив 26 за достъп, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 47 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 61412.18.339, образуван от поземлен имот с 
идентификатор  №  61412.18.52 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК.   

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 
публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
61412.18.339, образуван от поземлен имот с идентификатор № 61412.18.52, 
с площ от 0.352 дка, с начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път” в местността „Кривата нива“, при граници и 
съседи: ПИ № 61412.18.90; ПИ № 61412.18.89; ПИ № 61412.18.338; ПИ № 
61412.18.183 - частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед №  РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК,  актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 4304 от 26.01.2023 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона 
за общинската собственост.  
 

МОТИВИ: В изпълнение на Решение № 514, взето с протокол  № 12 от 
27.10.2022 г., се извърши процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.339, образуван от 



поземлен имот с идентификатор № 61412.18.52 от „Нива“ в „За 
селскостопански, горски, ведомствен път”. Необходимо е да се започне 
процедура по промяна на характера на собствеността на описания по-горе 
имот с нов начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път ”, от частна общинска собственост в публична общинска 
собственост. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 48 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на проектен ПИ № 61412.26.52, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  61412.26.32 – – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 61412.26.52, с проектна площ от 2 226 кв. м., с начин на 
трайно ползване „Пасище“, адрес на поземления имот местност 
„Дзънгарица”, с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни 
граници и съседи: ПИ № 61412.26.53; ПИ № 61412.8.103; ПИ № 61412.26.42; 
ПИ № 61412.26.31; ПИ № 61412.26.10, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  61412.26.32, с площ от 23 674 кв.м., намиращ се в 
местността „Дзънгарица”, с трайно предназначение „Земеделска територия” 
и начин на трайно ползване „Пасище“, при граници и съседи: ПИ № 
61412.26.33;  ПИ № 61412.26.29; ПИ № 61412.26.15; ПИ № 61412.26.14; ПИ 
№ 61412.26.12; ПИ № 61412.26.11; ПИ № 61412.26.10; ПИ № 61412.26.31; 
ПИ № 61412.26.42; ПИ № 61412.8.109; ПИ № 61412.26.8; ПИ № 61412.26.34; 
ПИ № 61412.26.4; ПИ № 61412.26.35; ПИ № 61412.26.3; ПИ № 61412.26.2; 
ПИ № 61412.26.1; ПИ № 61412.8.17; ПИ № 61412.8.103; ПИ № 61412.26.6; 
ПИ № 61412.8.88; ПИ № 61412.8.87 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 



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

МОТИВИ:  Във връзка с това, че при възстановяването на правото на 
собственост с план за земеразделяне, частните парцели са оставени без 
достъп, поради което общинския имот се ползва от собствениците на земи в 
масив 26 за достъп. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 49 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.32, образуван от 
поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
№ 38950.18.28/ - публична общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

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

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен 
имот, както следва:  
- Поземлен имот с иднетификатор № 38950.18.32, образуван от поземлен 
имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
38950.18.28/, с обща площ от 14.637 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в 
местността „Русавов гьол“, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.34; ПИ № 
38950.18.12;  ПИ № 38950.18.27 - публична общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед  № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван с акт за общинска 
собственост № 4088 от 24.03.2022 г.    
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 



ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост. 

МОТИВИ: Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.32, образуван 
от поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
38950.18.28/,   с площ от 14.637 дка, на терен не се ползва по предназначение, 
поради липса на интерес от жителите на селото за отглеждане на тревопасни 
животни. Същевременно е налице желание за развитие на растениевъдството, във 
връзка с което след съответните агротехники имотът може да се използва за тази 
дейност. Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно използване по 
предназначение да се промени начина му на трайно ползване. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 50 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.33, образуван от 
поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
№ 38950.18.28/ - публична общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен 
имот, както следва:  
- Поземлен имот с иднетификатор № 38950.18.33, образуван от поземлен 
имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
38950.18.28/, с обща площ от 9.386 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в 
местността „Русавов гьол“, при граници и съседи: ПИ № 38950.18.34; ПИ № 
38950.18.478;  ПИ № 38950.18.483;  ПИ № 38950.18.473; ПИ № 38950.18.476; 
ПИ № 38950.18.12 - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област 
Пловдив, одобрени със заповед  № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София, актуван с акт за общинска собственост № 4089 
от 24.03.2022 г.    
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 



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

МОТИВИ: Поземлен имот с идентификатор № 38950.18.33, образуван 
от поземлен имот с идентификатор  №  38950.18.475 /предишен идентификатор 
38950.18.28/,   с площ от 9.386 дка, на терен не се ползва по предназначение, 
поради липса на интерес от жителите на селото за отглеждане на тревопасни 
животни. Същевременно е налице желание за развитие на растениевъдството, във 
връзка с което след съответните агротехники имотът може да се използва за тази 
дейност. Целесъобразно е с цел ефективното му и ефикасно използване по 
предназначение да се промени начина му на трайно ползване. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 51 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на проектен ПИ № 38950.61.632, образуван от поземлен имот с 
идентификатор  №  38950.61.630 – частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Нива” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 38950.61.632, с проектна площ от 1 650 кв. м., с начин на 
трайно ползване „Нива“, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, 
с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, с проектни граници и 
съседи: ПИ № 38950.61.633; ПИ № 38950.60.593; ПИ № 38950.61.14; ПИ № 
38950.61.6; ПИ № 38950.61.7; ПИ № 38950.61.8; ПИ № 38950.61.9; ПИ № 
38950.61.10; ПИ № 38950.501.48, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  38950.61.630, с площ от 5.635 дка, с начин на трайно 
ползване „Нива “, адрес на поземления имот местност „Стари лозя”, с. 
Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, при граници и съседи: ПИ 
№ 38950.61.631; ПИ № 38950.501.50; ПИ № 38950.501.49; ПИ № 
38950.501.48; ПИ № 38950.61.10; ПИ № 38950.61.14; ПИ № 38950.61.7; ПИ 
№ 38950.61.8; ПИ № 38950.61.6; ПИ № 38950.61.9 и ПИ № 38950.60.593  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот 
от 01.06.2021 година, актуван с акт за частна общинска собственост  № 3805 



от 17.02.2021 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Във връзка с това, че частните парцели са оставени без път, 
поради което общинския имот се ползва от собствениците на земи в масива 
за достъп, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 52 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.139.65 /номер по 
предходен план 000065/ – публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 04.08.2017 година. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен 
имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.139.65 /номер по предходен план 
000065/, с обща площ от 12.992 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в местността 
„Юрушките“, при граници и съседи: ПИ № 78080.140.61; ПИ № 
78080.140.62; ПИ № 78080.139.60; ПИ № 78080.139.63 - публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 
РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 
поземления имот от 04.08.2017 година, актуван с акт за общинска 
собственост № 0662-18 от 30.06.2008 г.    
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 



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

МОТИВИ: Във връзка с това, че теренът е неравен, представлява 
изоставена земеделска територия и не е подходящ за паша на 
селскостопански животни, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 53 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.139.64 /номер по 
предходен план 000064/ – публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Пасище” в „Изоставена орна земя ” на общински поземлен 
имот, както следва:  
- Поземлен имот с идентификатор № 78080.139.64  /номер по предходен 
план 000064/, с обща площ от 1.959 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Пасище“ в 
местността „Юрушките“, при граници и съседи: ПИ № 78080.139.63 - 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
актуван с акт за общинска собственост № 0661-18 от 30.06.2008 г.    
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 



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

МОТИВИ: Във връзка с това, че теренът е неравен, представлява 
изоставена земеделска територия и не е подходящ за паша на 
селскостопански животни, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 54 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на проектен ПИ № 35300.5.167, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  35300.5.72 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община 
„Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 
19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Нива” в „За селскостопански, горски, ведомствен път” на 
общински поземлен имот, както следва:  
- Проектен ПИ № 35300.5.167, с проектна площ от 0.229 дка, с начин на 
трайно ползване „Нива” в местността „Бегова могила“, при граници и 
съседи: ПИ № 35300.5.168, ПИ № 35300.6.167, ПИ № 35300.5.71, ПИ № 
35300.5.168, ПИ № 35300.5.166, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  35300.5.72  - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община 
„Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 
19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, поземлен 
имот с идентификатор №  35300.5.72  актуван с акт за частна общинска 
собственост  № 0496-07 от 28.05.2007 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 



ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 
общинската собственост. 

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на 
„Технологичен парк Пловдив“, намиращ се в землището на с. Калековец с 
мощност 630 MW и присъединяване на обекта към преносната електрическа 
мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Също така 
инициативата е свързана с развитието на оформящата се индустриална зона 
в района и за обезпечаване нуждите от електричество на населението. Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 55 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.150.78 (номер по 
предходен план 0.429) - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Дере” в „Гори и храсти в земеделска земя“ на общински 
поземлен имот, както следва: 
- Поземлен имот с идентификатор № 73242.150.78 (номер по предходен план 
0.429), с площ от 2.985 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Дере”, при граници и съседи: ПИ  
№ 73242.150.443; ПИ  № 73242.150.79; ПИ  № 73242.150.82; ПИ  № 
73242.150.3; ПИ  № 73242.150.2; ПИ  № 73242.150.83 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван като публична общинска 
собственост с Акт № 4161 от 15.09.2022 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 



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

МОТИВИ: Във връзка с констатациите на комисия с представители от 
Общинска, кметска администрация и „Напоителни системи“ ЕАД относно 
използването по предназначение на поземлен имот с идентификатор № 
73242.150.78 (номер по предходен план 0.429), с начин на трайно ползване 
„Дере” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община „Марица”, а именно: 

1. В близост до имота липсва воден обект, водоем, който да се влива и 
излива в дерето и от дерето и да налага наличието му. 

2. ПИ с идентификатор 73242.150.78 в момента на проверката 
представлява терен без вход и изход, обрасъл със саморасла растителност 
(единични саморасли дървета и саморасли храсти ).  

3. Гореописаният имот е без осигурен достъп, не контактува с полски 
път,  

както и във връзка с това, че теренът е подходящ за задоволяване на 
нарасналите нужди на инвеститорите за разширяване на производството им, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 56 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.150.83 (номер по 
предходен план 0.427) - публична общинска собственост по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване да се 
промени от „Дере” в „Изоставена орна земя“ на общински поземлен имот, 
както следва: 
- Поземлен имот с идентификатор № 73242.150.83 (номер по предходен план 
0.427), с площ от 6.298 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Дере”, при граници и съседи: ПИ  
№ 73242.150.443; 73242.150.78; 73242.150.2; 73242.150.59; 73242.150.58; 
73242.150.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-76 от 
20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван като публична 
общинска собственост с Акт № 4145 от 02.08.2022 година. 
ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да предприеме всички 
действия по процедурата за промяна начина на трайно ползване на имота по 
т. І. по реда на чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 
от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота по т. 
І. да започне процедура по отразяване на промяната и по реда на Закона за 



общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Във връзка с констатациите на комисия с представители от 
Общинска, кметска администрация и „Напоителни системи“ ЕАД относно 
използването по предназначение на поземлен имот с идентификатор № 
73242.150.78 (номер по предходен план 0.429), с начин на трайно ползване 
„Дере” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община „Марица”, а именно: 

1. В близост до имота липсва воден обект, водоем, който да се влива и 
излива в дерето и от дерето и да налага наличието му. 

2. В момента на проверката теренът на ПИ с идентификатор 
73242.150.83 естествено се е заравнил и затревил, представлява изоставена 
орна земя, която след извършване на съответната рекултивация може да се 
използва за други земеделски нужди. 

3. Гореописаният имот е без осигурен достъп, не контактува с полски 
път,  

както и във връзка с това, че теренът е подходящ за задоволяване на 
нарасналите нужди на инвеститорите за разширяване на производството им, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 57 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 87669.2.99, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.2.99, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84, с 
площ от 5.604 дка, с трайно предназначение на територията „Земеделска” и 
с начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 87669.2.98; 
ПИ № 87669.2.94; ПИ № 87669.2.42; ПИ № 87669.2.95; ПИ № 87669.2.96; 
ПИ № 87669.2.2; ПИ № 87669.2.100;  ПИ № 87669.2.97 - публична общинска 
собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно 
поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за 
публична общинска собственост № 4311 от 27.01.2023 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона 
за общинската собственост. 

МОТИВИ: Със свое Решение № 453, взето с протокол  № 11 от 
20.09.2022 г.,  Общински съвет „Марица” – област Пловдив даде съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предложи начина на трайно 



ползване да се промени от „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение“ в „Нива“ на проектен ПИ 87669.2.99, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84, с проектна площ от 5.604 дка, който 
се предвижда за използване като обработваема земеделска земя. 

Съгласно извършените изменения на новообразувания поземлен имот 
с идентификатор № 87669.2.99, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84, от Служба по геодезия картография и 
кадастър бе определен начин на трайно ползване „Нива”.         

Относно горното е необходимо да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе  имот от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 58 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 87669.2.100, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.2.100, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84, с 
площ от 5.090 дка, с трайно предназначение „Територия, заета от води и 
водни обекти” и с начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: 
ПИ № 87669.2.99; ПИ № 87669.2.97; ПИ № 87669.2.101; ПИ № 87669.2.2 - 
публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
актуван с акт за публична общинска собственост  № 4310 от 27.01.2023 
година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона 
за общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Със свое Решение № 454, взето с протокол  № 11 от 
20.09.2022 г.,  Общински съвет „Марица” – област Пловдив даде съгласие за 



промяна на начина на трайно ползване и предложи начина на трайно 
ползване да се промени от „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение“ в „Нива“ на проектен ПИ 87669.2.100, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84, с проектна площ от 5.090 дка, който 
се предвижда за използване като обработваема земеделска земя. 

Съгласно извършените изменения на новообразувания поземлен имот 
с идентификатор № 87669.2.100, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84, от Служба по геодезия картография и 
кадастър бе определен начин на трайно ползване „Нива”.         

Относно горното е необходимо да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе  имот от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 59 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 87669.2.102, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.2.102, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84, с 
площ от 4.559 дка, с трайно предназначение на територията „Земеделска” и 
с начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 
87669.2.101; ПИ № 87669.2.43;  ПИ № 87669.2.3; ПИ № 87669.2.4; ПИ № 
87669.2.103; ПИ № 87669.2.97 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 4309 от 27.01.2023 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона 
за общинската собственост.  
 
 

МОТИВИ: Със свое Решение № 456, взето с протокол  № 11 от 
20.09.2022 г.,  Общински съвет „Марица” – област Пловдив даде съгласие за 



промяна на начина на трайно ползване и предложи начина на трайно 
ползване да се промени от „За водностопанско, хидромелиоративно 
съоръжение“ в „Нива“ на проектен ПИ 87669.2.102, образуван от поземлен 
имот с идентификатор №  87669.2.84, с проектна площ от 4.559 дка, който 
се предвижда за използване като обработваема земеделска земя. 

Съгласно извършените изменения на новообразувания поземлен имот 
с идентификатор № 87669.2.102, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 87669.2.84, от Служба по геодезия картография и 
кадастър бе определен начин на трайно ползване „Нива”.         

Относно горното е необходимо да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе  имот от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 60 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 87669.2.103, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.2.103, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84, с 
площ от 4.436 дка, с трайно предназначение на територията „Земеделска” и 
с начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 87669.2.97; 
ПИ № 87669.2.102; ПИ № 87669.2.3; ПИ № 87669.2.42; ПИ № 87669.2.4; ПИ 
№ 87669.2.104  - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 4308 от 27.01.2023 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона 
за общинската собственост.  
 

МОТИВИ: Със свое Решение № 457, взето с протокол  № 11 от 20.09.2022 
г.,  Общински съвет „Марица” – област Пловдив даде съгласие за промяна на 



начина на трайно ползване и предложи начина на трайно ползване да се промени 
от „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „Нива“ на проектен 
ПИ 87669.2.103, образуван от поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84, с 
проектна площ от 4.436 дка, който се предвижда за използване като обработваема 
земеделска земя. 

Съгласно извършените изменения на новообразувания поземлен имот 
с идентификатор № 87669.2.103, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 87669.2.84, от Служба по геодезия картография и 
кадастър бе определен начин на трайно ползване „Нива”.         

Относно горното е необходимо да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе  имот от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 61 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 87669.2.105, образуван от поземлен имот с 
идентификатор №  87669.2.84 – публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:    
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
87669.2.105, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84, с 
площ от 4.337 дка, с трайно предназначение на територията „Земеделска” и 
с начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 87669.2.97; 
ПИ № 87669.2.104; ПИ № 87669.3.31;                             ПИ № 87669.2.42; ПИ 
№ 87669.3.27; ПИ № 87669.3.32; ПИ № 87669.3.26;  ПИ № 87669.3.2; ПИ № 
87669.2.106 - публична общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична общинска 
собственост  № 4307 от 27.01.2023 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона 
за общинската собственост.  
 



МОТИВИ: Със свое Решение № 459, взето с протокол  № 11 от 20.09.2022 
г.,  Общински съвет „Марица” – област Пловдив даде съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване и предложи начина на трайно ползване да се промени 
от „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“ в „Нива“ на проектен 
ПИ 87669.2.105, образуван от поземлен имот с идентификатор №  87669.2.84, с 
проектна площ от 4.337 дка, който се предвижда за използване като обработваема 
земеделска земя. 

Съгласно извършените изменения на новообразувания поземлен имот 
с идентификатор № 87669.2.105, образуван от поземлен имот с 
идентификатор № 87669.2.84, от Служба по геодезия картография и 
кадастър бе определен начин на трайно ползване „Нива”.         

Относно горното е необходимо да се започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе  имот от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 62 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Продължаване по смисъла на чл. 18 от Закона за 

арендата в земеделието на Договор за аренда, сключен между Община 
„Марица“ – област Пловдив и „Савел-Агро“ ООД, за предоставяне под 
аренда на поземлени имоти с идентификатори  № 69874.47.18  и № 
69874.53.4 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Строево, Община “Марица”–област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София за овощен разсадник. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 
18 от Закона за арендата в земеделието, чл. 1 и чл. 15 от Договор за аренда 
от 10.09.2003 г., вписан в Агенция по вписванията 19670 на 18.11.2003 г., № 
1, том 19 и Заявление вх. № УН-1 от 30.06.2022 г. на управителите на „Савел-
Агро“ ООД с предложение за продължаване действието на договор за 
аренда. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 18 
от Закона за арендата в земеделието, чл. 1 и чл. 15 от Договор за аренда от 
10.09.2003 г., вписан в Агенция по вписванията 19670 на 18.11.2003 г., № 1, 
том 19 и Заявление вх. № УН-1 от 30.06.2022 г. на управителите на „Савел-
Агро“ ООД с предложение за продължаване действието на договор за 
аренда, Общински съвет “Марица”- област Пловдив: 
 І. Дава съгласие за продължаване действието, считано от 11.09.2023 година 
до 10.09.2028 година включително, на Договор за аренда от 10.09.2003 г., 
вписан в Агенция по вписванията 19670 на 18.11.2003 г., № 1, том 19 за 
предоставяне под аренда за временно ползване за срок от 20 / двадесет / 
години с възможност за удължаване по взаимно съгласие до 25 / двадесет и 
пет / години  на: 
- Поземлен имот с идентификатор № 69874.47.18 /номер по предходен план 
047018/, с обща площ от 39.377 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Овощна градина“ в местността 
„Чунов кладенец“, при граници и съседи: ПИ № 69874.47.22; ПИ № 
69874.47.8; ПИ № 69874.47.17; ПИ № 69874.44.30; ПИ № 69874.47.33; ПИ 
№ 69874.47.29 е частна общинска собственост по кадастралната карта и 



кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, засягащо поземления имот от 25.05.2022 г., актуван с акт за 
общинска собственост № 4101 от 05.04.2022 година 
и 
- Поземлен имот с идентификатор № 69874.53.4 /номер по предходен план 
053004/, с обща площ от 8.988 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Нива“ в местността „Чунов 
кладенец“, при граници и съседи: ПИ № 69874.53.3; ПИ № 69874.53.35; ПИ 
№ 69874.44.30; ПИ № 69874.47.34, е частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК., актуван с акт за общинска 
собственост № 4302 от 25.01.2023 година, 
срещу задължението на АРЕНДАТОРА да извърши определеното в чл. 2, ал. 
3 от договора арендно плащане, а именно арендна цена в размер на 152.25 
лева на декар за година (сто петдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) 
на декар за година. 
Плащането за всяка година се дължи до 31 януари на текущата година по 
начин, определен в споразумението за продължаване действието на Договор 
за аренда от 10.09.2003 г., вписан в Агенция по вписванията 19670 на 
18.11.2003 г., № 1, том 19. 
ІІ. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по изпълнение на 
настоящото решение, съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: В Община „Марица”–област Пловдив постъпи Заявление 
вх. № УН-1 от 30.06.2022 г. на управителите „Савел-Агро“ ООД за 
продължаване действието на Договор за аренда от 10.09.2003 г., вписан в 
Агенция по вписванията 19670 на 18.11.2003 г., № 1, том 19, както и  
положителни становище и предложение на Кмета на с. Строево за 
продължаване по смисъла на чл. 18 от Закона за арендата в земеделието на 
Договор за аренда, сключен между Община „Марица“ – област Пловдив и 
„Савел-Агро“ ООД, за предоставяне под аренда на поземлени имоти с 
идентификатори № 69874.47.18  и № 69874.53.4 – частна общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, 
Община “Марица”–област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
82/05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София за овощен 
разсадник. 

 
 
 
 



Предложението за продължаване на гореописания аренден договор е 
отправено в срока по чл. 18, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието. 

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 63 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 

10 /десет/ години на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 
73242.501.528.1 на Народно читалище „Светлина-1929” - с. Труд 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 
от ЗОС, във вр. с чл.96, ал.2 от НПУРОИ на Община „Марица”. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица”, дава съгласие да се учреди безвъзмездно 
право на ползване за срок от 10 /десет/ години, с цел обезпечаване 
необходимостта от допълнителен сграден фонд, за осъществяване 
функциите на  „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1929”- С. ТРУД, с 
ЕИК 000457230 със седалище и адрес на управление: с.Труд, община 
„Марица“, област Пловдив, ул. „Никола Петков“ № 34, на самостоятелни 
обекти в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1 с предназначение 
“Сграда за култура и изкуство” по КК и КР на с. Труд Община “Марица” - 
област Пловдив, както следва : 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.528.1.3,  площ от  
13.30 кв.м,. с предназначение “За културна и обществена дейност”, брой 
ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатор № 73242.501.528.1.4, 73242.501.528.1.2 под обекта:няма, над 
обекта няма , находящ се на 2-ри етаж в сграда с идентификатор № 
73242.501.528.1, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 
73242.501.528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-
76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани 
като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 19/11.12.2001г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.528.1.4,  площ от  
13.00 кв.м,. с предназначение “За културна и обществена дейност”, брой 
ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатор № 73242.501.528.1.5, 73242.501.528.1.3, под обекта:няма, 



над обекта няма , находящ се на 2-ри етаж в сграда с идентификатор № 
73242.501.528.1, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 
73242.501.528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-
76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,, актувани 
като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 19/11.12.2001г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията. 
- Самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.528.1.5,  площ от  
11.50 кв.м,. с предназначение “За културна и обществена дейност”, брой 
ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с 
идентификатор № 73242.501.528.1.4, под обекта:няма, над обекта няма , 
находящ се на 2-ри етаж в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1, 
разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73242.501.528 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община “Марица” 
- област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-76/20.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София,, актувани като частна 
общинска собственост с Акт за ЧОС № 19/11.12.2001г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията. 
 
II. Ползвателя да заплаща за своя сметка всички разходи по ползването и 
поддържането на самостоятелните обекти, подробно описан т.I за срока на 
ползването им. 
  
ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за учредяване безвъзмездно право на 
ползване на имотите. 
 

МОТИВИ: С цел обезпечаване необходимостта от допълнителен 
сграден фонд, за осъществяване функциите на НЧ “Светлина 1929” -  с. Труд 
,Община „Марица” област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 64 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и  

физически лица в ПИ № 62858.501.284 в с. Рогош. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
5240 лева (пет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС, по (20,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 5240 
лева (пет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС, по (20,00 лв/кв.м. без 
ДДС), като цена за продажба на 262/916 ид.ч. от ПИ № 62858.501.284, чрез 
прекратяване на съсобствеността, въз основа на горепосочената пазарна 
оценка. 
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и от  С. Д. И., Т. Й. И., , и С. Й. И, 
наследници на  Т. Д. И., като продаваемата съсобствена част 262/916 ид.ч. 
от ПИ № 62858.501.284  с обща площ от 916 кв.м. с трайно предназначение 
на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване "Ниско 
застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастралните регистри на 
с.Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ ІV-284, 
кв.13 по действащия регулационен план, одобрен със Заповед № ИК-
445/04.12.1978 година, актуван с акт за частна общинска собственост №  
3210/06.08.2018 година, за сумата 5240 лева (пет хиляди двеста и 
четиридесет) лева, без ДДС, по (20,00 лв/кв.м. без ДДС) 
Данъчна оценка на 262/916 ид.ч. от ПИ № 62858.501.284  е в размер на 
3769,40 (три хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и 40 ст.) лева. 
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия по прекратяване на съсобствеността при условията на 
настоящото решение. 
 



МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
Община „Марица”- област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 65 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и  

физически лица в ПИ № 62858.501.1284 в с.Рогош. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
5260 лева (пет хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС, по (20,00 лв/кв.м. 
без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 5260 лева 
(пет хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС, по (20,00 лв/кв.м. без ДДС), 
като цена за продажба на 263/991 ид.ч. от ПИ № 62858.501.1284, чрез 
прекратяване на съсобствеността, въз основа на горепосочената пазарна 
оценка. 
ІI. Общински съвет „Марица” приема решение за прекратяване на 
съсобствеността между общината и С. Д. И., Т. Й. И.,  и С. Й. И., , 
наследници на  Т.Д. И., като продаваемата съсобствена част представлява 
263/991 ид.ч. от ПИ № 62858.501.1284  с обща площ от 991 кв.м. с трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване 
"Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план: 
УПИ ІІІ-284, кв.13 по действащия регулационен план, одобрен със Заповед 
№ ИК-445/04.12.1978 година, актуван с акт за частна общинска собственост 
№  3209/06.08.2018 година за сумата 5260 лева (пет хиляди двеста и 
шестдесет) лева, без ДДС, по (20,00 лв/кв.м. без ДДС) 
Данъчна оценка на 263/991 ид.ч. от ПИ № 62858.501.1284  е в размер на 
4078,10 (четири хиляди седемдесет и осем лева и 10 ст.) лева. 
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия по прекратяване на съсобствеността при условията на 
настоящото решение. 
 



 
МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 

Община „Марица”- област Пловдив, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 66 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на 

поземлени имоти с идентификатори 66915.23.97 и 66915.23.98 в с. Скутаре, 
собственост на „ТИТАН БИЛДИНГ БГ“ ЕООД. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при условията на чл.31, ал.1, т.1 
и чл. 35 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество, 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „ТИТАН БИЛДИНГ БГ“ 
ЕООД със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Садово, 
с. Чешнегирово, ул. „Въстаническа“ № 12, вписано в Търговския регистър 
при Агенция по вписванията с ЕИК 203497940, представлявано от Тошо 
Георгиев Георгиев, легитимиращо се като собственик съгласно Договор за 
покупко-продажба на недвижим имот, вписан под № 82, том 38, рег. № 
14241 от 29.04.2021 г. в Агенция по вписванията на следните поземлени 
имоти:    
І.1. Поземлен имот с идентификатор 66915.23.97 с площ 85 кв. м., в местност 
„ГОЛЯМ ГЬОЛ“, трайно предназначение на територията „Земеделска“, 
начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, предишен 
идентификатор: 66915.23.7,  номер по предходен план: няма по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при 
граници и съседи: 66915.23.96, 66915.23.95, 66915.23.94, 66915.23.98. 
І.2. Поземлен имот с идентификатор 66915.23.98 с площ 300 кв. м., в 
местност „ГОЛЯМ ГЬОЛ“, трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, 
предишен идентификатор: 66915.23.7,  номер по предходен план: няма по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, одобрени със 
Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при 
граници и съседи: 66915.502.1051, 66915.23.96, 66915.23.97, 66915.23.94, 
66915.23.93, 66915.23.92, 66915.23.91, 66915.23.14. 
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява описаните в точка 
І.1 и точка І.2 поземлени имоти за публична общинска собственост, считано 
от деня, следващ датата на договора за дарение на тези имоти, сключен 
между дарителя и Кмета на Община „Марица“.   



ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата 
за дарението и сключи договор за дарение, съобразно действащото 
законодателство. 
 

МОТИВИ: Мотивът на предложението за   дарението е във връзка с 
изграждането на пътна комуникация. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 67 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП)  на трасе на  нова  физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в 
ПИ 03839.33.24 до нова кабелна шахта в ПИ 03839.34.193 в землището на с. 
Бенковски. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе на  нова  физическа 
инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 03839.33.24 до нова кабелна 
шахта в ПИ 03839.34.193 в землището на с. Бенковски. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с 
нормативните изисквания, с теренните дадености и изградената 
инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община „Марица” и 
Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват и отразяват 
всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на 
проектите във всички части.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване 
на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал 
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването 
се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 
от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 



Проектите  да се съгласуват със съответните администрации 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 разширяване на техническата инфраструктура 
на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  за доставка на мобилни и 
телекомуникационни услуги, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 68 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП)  на трасе на  нова  физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в 
ПИ 78080.133.357 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.418 в землището на 
с. Царацово. 

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

 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП 
– Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ 
за провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе на нова  физическа 
инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 78080.133.357 до нова кабелна 
шахта в ПИ 78080.94.418 в землището на  с.Царацово. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с 
нормативните изисквания, с теренните дадености и изградената 
инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община „Марица” и 
Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват и отразяват 
всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на 
проектите във всички части.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване 
на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал 
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването 
се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 



от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации 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 разширяване на техническата инфраструктура 
на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  за доставка на мобилни и 
телекомуникационни услуги, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 69 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП)  на трасе на  нова  физическа инфраструктура на ЕТ „ Димитър Василев 
94“  от съществуваща кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 до нова кабелна 
шахта в ПИ 78080.105.422 в землището на с. Царацово. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе на  нова  физическа 
инфраструктура на ЕТ „ Димитър Василев 94“  от съществуваща кабелна 
шахта в ПИ 78080.94.304 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.105.422 в 
землището на с. Царацово. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с 
нормативните изисквания, с теренните дадености и изградената 
инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община „Марица” и 
Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват и отразяват 
всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на 
проектите във всички части.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване 
на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал 
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като при изработването 
се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 



от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните 
изисквания: 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации 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: Относно процедура по утвърждаване на трасе за 
проектиране на оптична мрежа, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 70 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 94-01-1335/13.12.2022г. от С. Ц. Х. и 

И. Ц. С. с предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 205-Жм 
, включваща част имот с идентификатор № 17806.21.77  в  м. 
“Бозалъка““ по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община 
„Марица“, област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 
във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 
5, чл. 16а  от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 
за опазване на земеделските земи 

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, 
във връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане 
на Закона за опазване на земеделските земи: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 205-Жм  , включваща част от 
поземлен имот с идентификатор № 17806.21.77 в  м. “Бозалъка“ по 
кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица“, област 
Пловдив,  съгласно приложеното предложение. 
Кмета на община „Марица“  да извърши последващи действия по изменение 
на ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за 
прилагане на същия. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с 
нормативните изисквания, с теренните дадености и изградената 
инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община „Марица” и 
Правила и норми за прилагане на ОУП.  
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 



изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал 
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 
като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 
Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 
поставено на определените за това места в сградата на общината и се 
публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 
/на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 71 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-198/18.11.2022г. от Р. Г. Л.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
62858.19.644   м. ”Кераните” 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  „Обществено обслужващи дейности“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 62858.19.644   м. ”Кераните” 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  „Обществено обслужващи 
дейности“. 
 
 
„Обществено обслужващи дейности“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                      
Поземлен имот с идентификатор № 62858.19.644   м. ”Кераните по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 528-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 1.0,  
Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 72 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-21/08.02.2023г. от ЕТ „РУМЕН 

КОКАЛОВ –ДИАНА КОКАЛОВА“   за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в 
обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 73242.100.7   м. 
”ГАРВАНИЦА” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулирани поземлени имоти  за  „Складови, търговски и обществено 
обслужващи дейности“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 73242.100.7   м. ”ГАРВАНИЦА” по кадастралната карта 
на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  
  
„СКЛАДОВИ, ТЪРГОВСКИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ 
ДЕЙНОСТИ“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 73242.100.7   м. ”ГАРВАНИЦА” по 
кадастралната карта на с.Труд,, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 218 - Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 
1.0,  Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 



ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с 
нормативните изисквания, с теренните дадености и изградената 
инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община „Марица” и 
Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да отразяват 
всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 
изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  
 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 
в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал 
на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху 
цифрова извадка от кадастралната карта на населеното място в М 1: 1 000 
като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ при спазване на 
следните изисквания. 
В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 
 
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 ЕТ“РУМЕН – КОКАЛОВ – ДИАНА КОКАЛОВА“  да проведат  
процедурата по промяна на предназначението на имоти общинска 
собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 
необходимост и със специализираните контролни органи и 
експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – План 



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 73 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-197/18.11.2022г. от В. П.Д. и Е. Ц.К.    

за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор 
№ 62858.19.645   м. ”Кераните” 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  „Обществено обслужващи дейности“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 62858.19.645   м. ”Кераните” 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  „Обществено обслужващи 
дейности“. 
 
 
„Обществено обслужващи дейности“. 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 62858.19.645   м. ”Кераните по 
кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 528-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 1.0,  
Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 74 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Във връзка с  писмо от дирекция „Общинска 

собственост“ № ВД-54/07.02.2023г. е необходимо да се проведе процедура 
по промяна трайно предназначение на територията на поземлени имоти с 
идентификатори по КК на село Радиново. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с  
чл. 25 от ЗКИР. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
За поземлени имоти с идентификатори: №  61412.18.353, с площ от 4 076 
кв.м., № 61412.18.202, с  площ от 2251 кв.м., № 61412.18.354 , с площ от 
1439 кв.м. , № 61412.18.77, с площ от 2728 кв.м. , № 61412.18.352, с площ от 
1318 кв.м. , № 61412.18.201, с площ от 1536 кв.м. и № 61412.18.205, с площ 
от 4633 кв.м.по КК на село Радиново, местност „КРИВАТА НИВА“, всички 
с трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни 
обекти, да се промени в трайно предназначение на територията :  
ЗЕМЕДЕЛСКА  
Възлага на Кмета на община „Марица“ да извърши последващи действия за 
отразяване на имотите в КККР. 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналата необходимост да се проведе 
процедура по промяна трайно предназначение на територията на поземлени 
имоти, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 75 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно 

разполагане на „Вендинг автомат и маси“ в ПИ 69874.501.1059, по КК, пред 
магазин за хранителни стоки в УПИ VI-144, кв.18, по плана на с. Строево, 
Община „Марица“. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема и приложено към 
нея становище по част „Електро“ за временно разполагане на „Вендинг 
автомат и маси“ в ПИ 69874.501.1059, по КК на с. Строево, пред магазин за 
хранителни стоки в УПИ VI-144, кв.18, по плана на с. Строево, Община 
„Марица“. 
 
Обща заета площ = 2,9 кв.м. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 76 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна на уличната регулация на 

част от ул.“32-ра“ от о.т.142 до о.т.139 в кв.48 по плана на с.Костиево. 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.134, ал.2, т.1 и чл.208, ал.1 от ЗУТ, 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Дава съгласие за изменение на уличната регулация на част от ул.“32-
ра“ от о.т.142 до о.т.139 в кв.48 /част от ПИ№38950.502.9032/  по плана на 
с.Костиево. 
 2.Възлага на Кмета на община Марица да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с искане за изменение на уличната регулация, 
и във врзка с това, че улицата не е благоустроена. Също така не са 
провеждани отчуждителни мероприятия. Както и това, че регулационния 
план на с.Костиево е от 1986г. и сроковете по чл.208, ал.1 за отчуждаване на 
елементите на техническата инфраструктура са изтекли, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 77 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Допускане за изработване проект за изменение на 

подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на 
УПИ: ХVІ-502.1957-ООД и озеленяване и ХVІІ-търговия, промяна габарита 
на част от улица между о.т.184 и о.т.185 /част от ПИ№66915.502.1081/ в 
кв.46 по регулационния план на с.Скутаре, община Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.62а, 
ал.4 и чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ. 

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1.Дава съгласие за изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХVІ-502.1957-ООД 
и озеленяване    
      и ХVІІ-търговия, промяна габарита на част от улица между о.т.184 и 
о.т.185 /част от          
     ПИ№66915.502.1081/ в кв.46 по регулационния план на с.Скутаре, 
община Марица; 
        2.Възлага на кмета на община Марица да извърши последващи 
действия съгласно ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че мероприятията по озеленяване на 
имота не са осъществени. Няма изградени паркове, градини, площадки за 
игри и културни дейности, както и мемориални обекти/паметници или 
паметни плочи/.В имота няма дълготрайни декоративни дървета и дървета с 
историческо значение. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 78 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-20/08.02.2023г. от М. Д. К.  за 

издаване на разрешение за изработване проект за ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.90.7   м. ”Мекишеви гьолове” по кадастралната карта на с.Царацово, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  „Производствени и  
складови дейности и ООД - ФЕЦ. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект за 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот 
с идентификатор № 78080.90.7   м. ”Мекишеви гьолове” по кадастралната 
карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти  за   
 
     „Производствени и  складови дейности и ООД – ФЕЦ“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имоти с идентификатор № 78080.90.7   м. ”Мекишеви гьолове”  по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 178-Смф  с нетни устройствени показатели Пз < 50%,      Кинт – 1.0 
,  Поз > 40%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 



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



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

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

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 79 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-14/06.02.2023г. от А. С.Н.   за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлен имот с идентификатор 
№ 69874.121.24   м. ”Умата” по кадастралната карта на с.Строево, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлен 
имот с идентификатор № 69874.121.24   м. ”Умата” по кадастралната карта 
на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за   
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 69874.121.24   м. ”Умата” по 
кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 0.9,  Поз 
> 45%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 
планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с 



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



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

МОТИВИ: Във врзка с възникнали жилищни нужди. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 80 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-22/14.02.2023г. от Р. С.П.   за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
78080.59.15   м. ”Гълъбица” по кадастралната карта на с.Царацово, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“. 

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

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) № 78080.59.15   м. ”Гълъбица” 
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за   
 
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с идентификатор № 78080.59.15   м. ”Гълъбица” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица Жм  с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 0.9,  Поз 
> 45%  . 
Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията 
на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и 



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



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

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 81 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка 

за ПИ 73242.223.210 и 73242.223.256 /нов УПИ 223.265- складова дейност и 
ООД/ , в обхвата на ПИ 73242.223.137 по КК на с.Труд, Община Марица“- 
във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във вр. с чл. 109 , чл.110, 
ал.1, т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за 
ПИ 73242.223.210 и 73242.223.256 /нов УПИ 223.265- складова дейност и 
ООД/ , в обхвата на ПИ 73242.223.137 по КК на с.Труд, Община Марица“- 
във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя. 

 
МОТИВИ: Във връзка с проектиране и изграждане на пътна връзка за ПИ 
73242.223.210 и 73242.223.256 /нов УПИ 223.265- складова дейност и ООД/ 
, в обхвата на ПИ 73242.223.137 по КК на с.Труд, Община Марица“- във 
връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 82 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово 
плащане на  финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7 ал.3, 
ал.6 и ал.7 от Наредба 1 от 22.01.2016 г за прилагане на подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, 
издадена от Министерство на земеделието, храните и горите и подадено 
заявление за планирани дейности за 2023 г. от  СНЦ „МИГ-Община 
Марица“ 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Общински съвет „Марица“ Област Пловдив  
 
 
     РЕШИ: 
 
1. Упълномощава  Кмета  на  Община „Марица“  Димитър Иванов 
Иванов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, за сумата 
от 59 796,17 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и шест 
лева и седемнадесет стотинки), платима на предявяване на ДФ „Земеделие”   
–   Разплащателна  агенция, който запис на заповед да се издаде за 
обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане от ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция в полза на СНЦ „МИГ – ОБЩИНА 
МАРИЦА”  за текущи разходи и популяризиране по подмярка 19.4 "Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 



развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., със 
срок за предявяване на плащанията по записа на заповед, покриващ срока за 
изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото плащане 
(31.12.2023г.), удължен с 6 месеца. 
 

МОТИВИ: Предоставените до момента записи на заповеди от страна 
на общината дадоха възможност на МИГ-Община Марица да осъществява 
планираните дейности и да подпомага местното население в подаването на 
проектни предложения за европейско финансиране през МИГ. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 83 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по Проект с Проект „Готови за социалната реформа 
в Община „Марица“ 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 

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 84 565.00 лв ДДС, за 
изпълнението на Проект „Готови за социалната реформа в Община 
„Марица“, финансиран 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. 
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, верифициране и плащане на 
окончателния отчет по Проект „Готови за социалната реформа в Община 
„Марица“ 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 
 
 
 
 



 
МОТИВИ: В процеса на изпълнение на проекта е необходимо 

осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  
разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на 
програмата и се възстановяват. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 84 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по Проект „Грижа в домашна среда за уязвими 
жители на Община „Марица“, одобрен 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. 

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 863019,20 лв ДДС, за 
изпълнението на „Грижа в домашна среда за уязвими жители на Община 
„Марица“, финансиран 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. 
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, верифициране и плащане на 
окончателния отчет по „Грижа в домашна среда за уязвими жители на 
Община „Марица“. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 
 
 
 
 
 



 
МОТИВИ: В процеса на изпълнение на проекта е необходимо 

осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  
разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на 
програмата и се възстановяват. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 85 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими 

възстановими разходи по Проект „Празник на лютеницата“, финансиран по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по  подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ 

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 и Административен договор № 
BG06RDNP001-19.019-S2-12.01.2022 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за 
безвъзмездна финансова помощ. 

 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 чрез Държавен фонд „Земеделие“, в размер 
на 22 212.00 лв, за изпълнението на Проект „Празник на лютеницата“, 
одобрен за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г, с Административен договор № BG06RDNP001-19.019-
S2-12.01.2022 г.  
2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след получаване 
средствата от Управляващия орган на Безвъзмездната финансова помощ - 
Държавен фонд „Земеделие“. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица“  да извърши необходимите 
последващи действия по изпълнение на Решението. 
 
 
 
 



 
 
 

МОТИВИ: За организиране на Празника на лютеницата и изпълнение 
на проекта е необходимо осигуряване на финансов ресурс за извършване на 
допустими възстановими  разходи, които в последствие ще се верифицират 
и възстановят от управляващия орган на програмата. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 86 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Реализиране на общинско сътрудничество за споделяне 

на услуга „Превод на български жестов език при административно 
обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23, чл. 21, ал. 2 и чл. 63, ал.5, връзка с 
ал.3, във връзка с чл. 62  от ЗМСМА и чл.24, т. 1 от Закона за българския 
жестов език. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица“ дава съгласие за Реализиране на 
общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български 
жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица 
от общинската администрация“.  

 
МОТИВИ: С цел създаване на условия за извършване на 

административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица в община 
Марица, чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване 
и/или при получаване на административно обслужване на общинските 
администрации, Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 87 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 5000 лева /пет/ хиляди лева/ срещу представяне на разходо-
оправдателен документ /фактура/ на Д. И. Ш., за лечение на безплодие чрез 
инвитро процедура. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 88 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   
 
1. П. С. К., в размер на 800лв. 
 

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 89 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Бюджетните отношения и разплащания на Община 

„Марица” през 2023 г. до приемане на бюджета на Община „Марица“ за 
2023 г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл. 44, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.23 и чл. 
54, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 5, във връзка с чл.98 и чл. 
129 от Закона за публичните финанси, чл. 6 от Закона за прилагане на 
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 
г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и 
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и 
ПМС № 7 от 19.01.2023 г. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
Считано от 01.01.2023 г.  до приемането на Закон за държавния бюджет за 
2023 г. и бюджет на Община „Марица“ за 2023 г.: 
1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви 
трансфери от министерства да извършва разходи, в т.ч. капиталови през 
2023 г. в съответствие със сключените договори и поети ангажименти през 
2022 г. 
2. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава предоставянето на 
субсидии на организации с нестопанска цел – читалища до размера им за 
същия период на предходната година, при отчитане на влезли в сила 
нормативни актове. 
3. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава усвояването на 
кредит от фонд „Флаг“ при спазването на условията по договора. 
4. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването и 
плащането на погасителни вноски и лихви по кредити, съгласно сроковете 
и клаузите на договорите. 
5. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването на 
разходи за помощи по решение на Общинския съвет за еднократна 
финансова помощ, за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми 
и разходи за погребения на социално слаби граждани в размери, действащи 
през 2022 г. 
6. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването на 
разходи за представителни цели в размери не по-високи от тези за 2022 г., а 
именно: 
- за кмета на общината – 24 302 лв. в годишен размер 



- за общинския съвет – 12 151 лв. в годишен размер 
7. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава отпускането на 
временни безлихвени заеми по сметки за средства от Европейския съюз по 
проекти от оперативни програми с цел успешно реализиране и 
финализиране, съгласно сключените договори. 
8. Приходите на общината да се събират в съответствие с действащите 
закони. 
9. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава изплащането на 
транспортните разноски на пътуващите бюджетни служители от 
местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни 
населени места в размер на  85 %, а за медицинските сестри – 90% от 
стойността им (без институциите от системата на предучилищното и 
училищното образование, които прилагат системата на делегираните 
бюджети), по утвърден списък на длъжностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 1. 
Предоставя правомощия на кмета на община „Марица“ и ръководителите на 
второстепенните разпоредители с бюджет, в рамките на утвърдените им 
разчети да актуализират списъците в течение на годината.   
10.  Дава съгласие Кметът на Общината да продължава изплащането на 
средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер 
на 3 на сто от средствата за основни заплати и възнаграждения на персонала, 
назначен по трудови правоотношения в щатната и извънщатната численост. 
11. Дава съгласие Кметът на Общината при възстановяване на данък 
добавена стойност от НАП по приходната и/или разходната част да 
извършва разходи, в т.ч. капиталови, съгласно сключени договори. 
12.  Дава съгласие Кметът на Общината да продължава предоставянето на 
субсидии на организации с нестопанска цел – спортни клубове до размера 
им за същия период на 2022 г., съгласно приложение № 2. 
Изразходването на средствата от спортните клубове  да става по договаряне 
с клубовете, като за целта се упълномощава Кмета на общината  да сключва 
с тях договори. 
Задължително условие за финансово подпомагане на спортните клубове е 
изискването, за не по-малко от 50  на сто от картотекираните играчи от 
съответния спортен клуб, да са жители с постоянен адрес в Община 
“Марица”. 
Предоставените средства могат да се използват за картотекиране, външни 
услуги, спортни пособия, екипи, храна, медикаменти, хонорари и 
осигурителни плащания и други.  
Общински Съвет „Марица” задължава председателите на спортните 
клубове до 3-ти работен ден от началото на всеки месец, да представят отчет  
за  получените субсидии и изразходваните средства за предходните месеци. 
 
13. Общински съвет „Марица” дава съгласие остатъка по общинския 
бюджет, реализиран към 31.12.2022 г. в размер на  20 898 738 лв. да се 



използва през 2023 г. съгласно приложение № 3. 
 
14. Общински съвет „Марица” определя годишния размер на разходите за 
заплати по дейности, финансирани от общинския бюджет, без училищата, 
съгласно Приложение № 4. 
  
15. Общински съвет „Марица” дава съгласие за дофинансиране с местни 
приходи на държавната дейност 738 Читалища по § 45-00 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел” в размер на  23500 лв. 
Сумата да се разпредели между читалищата от комисия. 
 
16. Общински съвет „Марица” дава съгласие събраните средства от 
туристическия данък, да се изразходват за издръжка на дейността на 
Културно-информационен център „Малтепе“, съгласно план-сметка, 
Приложение № 5. 
 
17. Общински съвет „Марица” дава съгласие Кмета на Община „Марица”, в 
изпълнение на приети от Общински съвет „Марица” решения, за 
предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета на Община 
„Марица” за сметките за средства от Европейския съюз, да актуализира с 
гласувания размер, разчетите по приходната част по §§ 76-00 Временни 
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 
съюз. 
 
18. Общински съвет „Марица”  дава съгласие временният недостиг на 
средства по сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на 
проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени 
заеми от бюджетни  сметки до възстановяването им от Управляващият 
орган. 
 
19. Общински съвет „Марица”  упълномощава  кмета на общината  да 
разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти  и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми 
и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на Плана за интегрирано развитие на общината. 
 
20. Общински съвет „Марица”  дава съгласие Кмета на Община „Марица” 
да извършва разходи за съфинансиране на проекти по програми на 
Европейския съюз през 2023 г. както следва: 
20.1 Проект „Реконструкция на пространството пред културен дом с. 
Маноле“ – 139600 лв. 
20.2. Проект „Реконструкция на ул.“35-та“ в с. Маноле“ – 126000 лв. 
20.3. Проект „Реконструкция на ул.“Марица“ в с. Рогош“ – 97000 лв. 



20.4. Проект „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за 
улично осветление в Община „Марица“ – 101431 лв. 
20.5. Проект „Реконструкция на ул. “Хан Аспарух“ в с. Калековец“ –136000 
лв. 
20.6. Проект „Топъл обяд“ –75600 лв. 
  
21. Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер 
на 33 204 345 лв., като наличните към края на годината задължения за 
разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 
 
22. Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер 
на 33 385 500 лв. като наличните към края на годината поети ангажименти 
за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 
 
23. Общински съвет „Марица” дава съгласие: 
 23.1. През 2023 г. да не се поема нов общински дълг. 
 23.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 
г. в размер на  400 000 лв. 
 
 23.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 
към края на бюджетната година  в размер на  9 810 000  лв. 
 
24. Общински съвет „Марица” одобрява индикативен годишен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г, съгласно Приложение 
№ 6. 
 
25.  Общински съвет „Марица” приема разчетите на Община „Марица” за 
2023 година в общ размер на 53 241 386 лв. по приходната част и 53 241 386  
лв. по разходната част, в т.ч.: 
 
- за делегирани от държавата дейности: 

 по приходната част –  23 166 638 лв. 
 по разходната част  -  25 688 218 лв.,  в т.ч. 2 521 580 лв. за 

допълнително 
  финансиране със средства от  собствени приходи и от изравнителна 
субсидия  
  на делегирани от държавата дейности 
 
-  за местни дейности : 

 по приходната част  -  30 074 748  лв. - от тях  2 521 580 лв. за 



допълнително финансиране със средства от  собствени приходи и от 
изравнителна субсидия на делегирани от държавата дейности 

 по разходната част  -  27 553 168  лв. 
разпределени по параграфи, функции, дейности и отговорности, съгласно 
Приложения № №  7, 8, 9, 10 и 11.  
 
26. Общински съвет „Марица”  дава съгласие Кмета на Община „Марица” 
да : 
26.1.Извършва промени в разчетите за делегираните от държавата дейности 
– в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет 
26.2.Извършва компенсирани промени в разчетите за местните дейности –  
между разчетите в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без 
да се изменя общия размер на разходите 
26.3.Извършва компенсирани промени между разчета на първостепенния 
разпоредител и бюджетите на второстепенните разпоредители за 
различните видове разходи в една дейност, без да се изменя общия размер 
на разходите 
 
27. На основание чл.60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение, поради следните причини: Да се защитят особено 
важни обществени интереси и поради обстоятелството, че от закъснението 
на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 
Посочените се обосновават с факта, че не е приет закон за държавния 
бюджет за 2023 г. и поради тази причина е невъзможно да бъде приет 
общински бюджет. Въпреки посоченото следва да бъде осигурено 
законосъобразно разходване на обществените средства от страна на 
общината. С настоящото решение ще се осигури право да се извършват 
капиталови разходи, да се предоставят субсидии, да се продължи 
усвояването на кредит от фонд „Флаг“, да продължава извършването на 
разходи за издръжка и еднократни помощи, както и отпускането на 
временни безлихвени заеми по сметките за средства от Европейския съюз. 
Всички посочени са от особена важност и на практика осигуряват 
нормалното функциониране на общината. 
 
  

МОТИВИ: Във връзка с  чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., до 
приемането на Закон за държавния бюджет за 2023 г., разходите по 
бюджетите на общините се извършват в размери , не по-големи от размера 
на разходите за същия период на 2022 г, и при отчитане на влезли в сила 



нормативни актове, а разходите за персонал и ангажиментите с незабавна 
реализация – до фактическия им размер за съответния месец. Трансферите за 
обща субсидия за делегираните от държавата дейности, за зимно поддържане 
и снегопочистване, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за 
капиталови разходи се предоставят на база достигнатия размер към 
31.12.2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Дава се 
право на кмета да финансира разходи за местни дейности в размери по-
големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на 
собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с 
централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския 
съюз, заемните средства и преходните остатъци по бюджета на общината. В 
същия срок достигнатите размери на основните месечни заплати към 
31.12.2022 г. не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на 
заеманата длъжност. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
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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 № 90 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община МАРИЦА. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 9 от Закона за местните данъци и такси във връзка 
с чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и при спазване изискванията на чл. 8, 
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1, чл. 18а, чл. 19, ал. 1, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА 
във връзка с чл. 75, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от АПК. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 
и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от 
Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9, чл. 71, чл. 123 
– 127 от ЗМДТ от Закон за местните данъци и такси, Общински съвет – 
Марица  
 
          I.ПРИЕМА Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Марица, съгласно 
приложение: 

 
Н А Р Е Д Б А                   

за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Марица 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ  І 
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 
       Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното 
събиране на територията на община Марица. 

       (2)Конкретният размер на таксите и цените на услугите се определят в 
Приложенията, неразделна част от тази наредба. 



       Чл. 2. (1) На територията на община Марица се събират следните 
местни такси: 

       1. за битови отпадъци; 
       2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 

улични платна; 
       3.за ползване на детски кухни; 
       4. за технически услуги; 
       5. за административни услуги; 
       6.за откупуване на гробни места; 
       7.за притежаване на куче; 
       8. други местни такси, определени със закон. 

       (2) За всички други услуги и права, предоставяни от общината, с изключение 
на тези по ал. 1, Общинския съвет с настоящата наредба определя цена. 

       Чл.3.Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да 
издава документ, за които е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва 
като приход в общинския бюджет. 

   

Раздел ІІ 

Определяне размер на общинските такси и цени на услуги 

  

        Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в 
български лева при спазване принципите, определени в Закона за местните данъци 
и такси.  

         (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 
определя отделна такса за всяка от дейностите. 

         (3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или цени 
на услуги и права са определени в приложенията, неразделна част от тази наредба. 

Чл.5.(1) Размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се 
определя след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, 
която извършва дейността или предоставя съответната услуга и следва да включва 
пълните разходи (необходимите материално-технически и административни 
разходи) на общината по предоставяне на услугата.  

(2)Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне 
на услугата, включително:  

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни 
плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);   



2.Материални, режийни, консултантски и други непреки разходи (доставки 
на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми на сгради и 
оборудване, хардуер, софтуер, такси за лицензии);  

3. Разходи за управление и контрол; 

4. Разходи по събиране на таксите;  

5. Инвестиционни разходи.  

6.Разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 
определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни 
протоколи за оценка на влиянието върху околната среда; 

7.Други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, 
определени конкретно от общинския съвет. 

(3)Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за 
счетоводството и актовете по неговото прилагане. 

Чл.6. Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на 
общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет 
реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай 
разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските 
приходи.  

Чл.7.Местните таски се определят въз основа на необходимите 
материално-технически и админхистеративни разходи по предоставянето на 
услугата. 

Чл.8.Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след 
заявяването й, въз основа на писмена резолюция от длъжностни лица от общинска 
администрация. 

 

Раздел ІІІ 

Ред и срок за събиране на местните такси и цени на услуги 

Чл. 9 Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой 
или безкасово. 

Чл.10.Местните такси, цените на права и услуги се заплащат едновременно 
с предоставянето, съответно отказа за предоставянето им, с изключение на тези, 
за които с нормативен акт или с тази наредба е предвидено друго. 



Чл.11. Събирането на местните такси и цени на предоставените права и 
услуги от общината, се извършва от общинската администрация. 

Чл. 12. (1) Кметът на общината издава разрешение за разсрочване или 
отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лева и при условие, 
че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на 
разрешението.  

(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни 
такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета 
след решение на общинския съвет. 

 

Раздел ІV 

Ред, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през 
определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната 

такса 

 

Чл.13.(1) Лицата, неползващи услугата, през съответната година или през 
определен период от нея, се освобождават от задължението да заплащат 
съответната такса за този период. 

(2) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на 
мотивирано писмено заявление на лицето до службата, компетентна да издаде 
съответното разрешение за извършване на дейност или ползване на услугата.  

 

Раздел V 

Ред за освобождаване на отделни категории лица, изцяло или частично от 
заплащане на отделни видове такси 

 

           Чл.14.Освобождават се от заплащане на такси за технически услуги, които 
се извършват от общината държавните и общинските органи, организациите на 
бюджетна издръжка и Българският червен кръст. 

           

Раздел VI 
Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата 

Чл.15. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се 



извършва по реда на тяхното приемане. 
Чл.16. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет, при 

необходимост, анализ на прилаганите такси и цени на услуги при определяне 
и/или при промяна размера на таксите и цените. 
            (2)Анализът по ал.1 задължително съдържа: 
            1.оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в 
разходите или пазарната цена; 
            2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 
            3.информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, 
дарения, завещания и др.; 
            4.препоръки и предложения за подобряване на администрирането на 
таксите. 
            (3)При необходимост общинският съвет променя размера на местните 
такси и цените на услугите. 
         

Глава втора 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

Раздел І 

Такса за битови отпадъци 

 

Чл.17. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването 
и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 
и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 
поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване.  

           (2) Таксата за битови отпадъци се заплаща на вноски и в сроковете за 
заплащане на данъка върху недвижимите имоти.  

          (3) Не се събира такса за: 

          1. сметосъбиране и сметоизвозване и дейността по третиране на 
битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато 
услугата не се предоставя от общината. 

 2.сметосъбиране и сметоизвозване и дейността по третиране на 
битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато 



имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 
декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба, от 
задълженото лице до края на предходната година в община Марица; 

          3.Сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения за всички незастроени имоти, 
намиращи се в границите на районите, обявени със заповедта на кмета на 
общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ. 

 (3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 

          (4) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал. 1, 
както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на 
общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година. 

Чл.18. Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ за имотите на 
територията на общината: 

            1. От собственика на имота.  

            2. Ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 

            3. Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – 
концесия; 

            4. за имот държавна или общинска собственост - лицето, на което 
имотът е предоставен за управление. 

Чл.19. Размерът на таксата се определя в левове, както следва:  

(1) За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани и жилищни 
имоти на предприятията –  таксата се определя по един от следните два 
начина: 

           1. Според количеството на отпадъците: 

            а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според 
количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на 
битови отпадъци. 

            б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци 



съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината 
стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци. 

            в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване 
пропорционално върху данъчната оценка на имота.  

            2. Когато не може да се установи количеството на битовите 
отпадъци: 

            а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално 
върху данъчната оценка на имота ; 

            б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения пропорционално върху данъчната оценка на 
имота . 

            в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване 
пропорционално върху данъчната оценка на имота . 

            (2) За нежилищни имоти на предприятията таксата се определя по 
един от следните два начина: 

            1. Според количеството на отпадъците: 

            а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според 
количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на 
битови отпадъци. 

            б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци 
съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината 
стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци. 

            в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване 
пропорционално върху по-високата сума между отчетната стойност на 
имота или данъчната му оценка. 

           2. Когато не може да се установи количеството на битовите 
отпадъци: 

            а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално 
върху по-високата сума между отчетната стойност на имота или данъчната 
му оценка; 

            б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения - пропорционално върху по-високата сума 
между отчетната стойност на имота или данъчната му оценка; 

            в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване 
пропорционално върху по-високата сума между отчетната стойност на 
имота или данъчната му оценка". 

            (3) Размерът на дължимата такса определяна пропорционално, 
изцяло или частично, се извършва на база коефициент на хиляда. В частта 
на размера на дължимата такса определяна пропорционално, коефициентите 



за съответните категории имоти и за лицата избрали ред за облагане според 
количеството генерирани отпадъци, се определя в Приложение № 9 и 
Приложение № 9.1 неразделна част от настоящата наредба. 

Чл.20.(1)Когато таксата се определя според количеството на 
битовите отпадъци, лицата по чл. 18 подават декларация в два екземпляра в 
деловодството на Община „Марица" до 30 ноември на предходната година. 
За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен 
срок от датата на придобиването им. 

            (2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови 
отпадъци, които ще се използват през годината, заявявайки честота на 
извозването на битовите отпадъци. Общинският съвет утвърждава образец 
на декларацията в Приложение №10 неразделна част от настоящата 
Наредба. 

            (3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-
малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци 
или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то 
заплаща годишната такса върху данъчната оценка и/или върху по-високата 
сума между отчетната стойност на имота или данъчната му оценка. От 
размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху 
разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане. 

Чл. 21. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено 
място с решение на общинския съвет за съответната година, въз основа на 
одобрена за всяка дейност план-сметка, включваща необходимите разходи 
за следните дейности: 

 1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 
инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове 
за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, 
предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, 
попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за 
управление на отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1 oт ЗМДТ;  

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на 
масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата 
по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ;  

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за 
услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ. 

Чл.22. (1) Таксата битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в 
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 
дължима. 

        (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 
на сто. 



        (3) Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимата от тях 
такса за съответния период, както и за сроковете за плащане. 

Чл.23. (1) Собственикът на новопридобит или новопостроен имот 
дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на 
имота или въвеждане в експлоатация. 

           (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване 
на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през 
който ползването е започнало. 

           (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително 
за месеца, през който е преустановено ползването й. 

Чл.24 (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване: 

             1. Когато услугата не се предоставя от общината, което 
задължително се регламентира в заповедта на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ; 

             2. За имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно 
задълженото лице е подало декларация за това чрез деловодството на 
Община „Марица" до Дирекция "Местни данъци и такси" до края на 
предходната година.      

 Декларацията се придружава от следните документи: 

- Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно 
водоподаването; 

- Удостоверение от съответното дружество доставчик на 
електрическа енергия, че за този имот е спряно електрозахранването; 
              3. За новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на 
текущата година или част от нея и данъчно задълженото лице е подало 
декларация за това в деловодството на Община „Марица" чрез Дирекция 
"Местни данъци и такси" в двумесечен срок от датата на придобиване. 
Таксата не се събира от месеца на придобиване на недвижимия имот. 
Декларацията се придружава от следните документи: 

            - Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно 
водоподаването; 

            - Удостоверение от съответното дружество доставчик на 
електрическа енергия, че за този имот е спряно електрозахранването; 

             (2) В случаите, когато заявителят не представи указаните в 
Наредбата удостоверения, Общинската администрация не освобождава 
имота от заплащане на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. 

            (3) Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване по чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата се извършва въз 
основа на Декларация по чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, в която 
данъчно задължените лица дават изрично съгласие за извършване на 
проверки от страна на общинската администрация и декларира, че за 
вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. Общинският съвет утвърждава образеца на 
декларацията в Приложение №11- неразделна част от настоящата Наредба. 



           (4)Не се извършва освобождаване от заплащане на такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, ако 
имотът или част от него се ползва от съсобственик, ползвател или трето лице 
през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през 
декларирания период или част от него в имота се извършват строителни 
дейности. 

             (5) В случаите на ал. 2 и 3, когато заявлението е подадено извън 
посочените срокове, същото не поражда правни последици. 

Чл.25.Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, 
предоставени на целодневни детски градини на общинска издръжка, 
използващи имоти публична общинска собственост. 

Чл.26.(1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите по чл. 
62 от ЗМДТ, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в 
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните 
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са 
построени. 

             (2) Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват 
със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност, за което 
лицата подават декларация по образец - Приложение № 11 от настоящата 
наредба. 

Раздел ІІ 

Такса за ползване на тържища, панаири, тротоари, площади и  улични 
платна 

 

Чл.27.(1)Общинският съвет определя такса за ползване на тротоари, 
площади, улични платна, места, върху които са организирани тържища, 
панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска 
собственост. Размерът на таксата е съгласно Приложение №1.1; 

 (2)Таксите се определят на квадратен метър за ден или за месец. При 
ползване на мястото за повече от месец таската се заплаща до 25 число. 
Дневната такса се заплаща в деня на извършване на дейността. 

 (3)Размерът на таксата се изчислява от служител на кмеството, където 
се предоставя услугата. 

           (4)При събиране на таксата, на ползвателя се издава документ, 
удостоверващ заплащането й. 
           Чл.28. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, 
ползващи услугата. 



           (2) Таксата се събира в кметстовото на населеното място,където се 
осъществява ползването. 
          Чл.29.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се 
осъществява от директора на дирекция ОС и кметовете на кметства. 
 

Раздел ІІI 

Такса за ползване на детски кухни 

 

           Чл.30.(1)Родителите ползват услугата получаване на храна от 
детските кухни на община Марица за деца до 3 годишна възраст след 
представен акт за раждане. 
           (2)За ползване на детски кухни родителите/настойниците заплащат, 
месечна такса, съгласно Приложение №6 

(3)Таксите се заплащат : 
           1.месечно - до последния работен ден на предходния месец; 
           2.седмично - до последния работен ден на предходната седмица; 
           Чл.31.Таксата се събира от определено със заповед на кмета на 
съответното кметство длъжностно лице или от домакина на детската кухня 
с квитанции и се внасят в касата на Община "Марица": 

- до третия работен ден на текущия месец - при месечно заплащане 
на таксата; 

- до втория работен ден на текущата седмица - при седмично 
заплащане на таксата; 
           Чл.32.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се 
осъществява от Заместни-кмет "Образование". 

Раздел IV 

Такса за технически услуги 

 

Чл.33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се 
извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с 
териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, 
благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл.34.(1) Общинският съвет определя размера на таксите за 
технически услуги, ка кто следва:  

1. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 
застрояване ; 

2. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
териториалното и селищното устройство ; 



3. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 
документацията към тях ; 

4. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения 
за търговия – маси, павилиони, кабини и други; 

5. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.  

           (2)Размерът на таксите за технически услуги е определен в 
Приложение №4 от Наредбата. 

Чл.35.(1) Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и 
юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.  

   (2) Лицата, придобили сертификат за инвестиция клас А, клас Б и 
приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на 
инвестициите, заплащат 75% от дължимите такси и цени за технически 
услуги.  

(3)Освобождават се от такси за технически услуги държавните и 
общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския 
Червен кръст. 

Чл.36.(1)Срокът за извършване на технически услуги, който не е 
установен с друг нормативен акт е 30 дни. 

 (2) За извършване на бърза услуга до 7 дни таксата се заплаща с 50% 
увеличение. 

 (3) Размерът на цените на извършваните услуги в дирекция "УТЕС" и 
е съгласно Приложение №4  от Наредбата. 

Чл.37.(1) Таксата се заплаща в брой на касата в Информационен 
център в сградата на общината или по банков път . 

(2) Не се заплаща такса за технически услуги при : 

1.допълване (поправки) на одобрен кадастрален план; 

2.писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по 
влязла в сила оценка; 

3.освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени 
от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато 
специализираната комисия установи, че тези условия са налице; 

4.отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване 
на правоимащите; 

5.изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и 
обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот; 



6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към 
парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени 
мероприятия; 

7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и 
градоустройственото положение на недвижими имоти; 

8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото 
обслужване. 

Чл.38.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се 
осъществява от директора на дирекция "УТЕС". 

 

Раздел V 

Такса за административни услуги 

 

           Чл.39.За административните услуги, които се извършват от община 
Марица се събират такси по глава трета, раздел VII от Закона за местните 
данъци и такси и по други закони в размер и срокове, определени от 
Общинския съвет. 

           Чл.40.(1)Размерът на таксите се определя за всяка административна 
услуга, по видове, както следва : 

           1.Таксите за извършване на услуги по гражданско състояние са 
съгласно Приложение № 2.1 

           2.Таксите за производства за настаняване под наем, продажби, замени 
или учредяване на вещни права върху общински имоти предоставяни на 
територията на Община "Марица" са съгласно  Приложение 1.2. 

          3. Не се събира такса за издаване на свидетелство за собственост при 
продажба на едър добитък; 

          4.Такси за издаване на разрешения и за упражняване на дейности, 
съгласно Приложение № 1.4; 

          5.Такси за издаване на удостоверения и заверка на документи от 
дирекция "Местни данъци и такси", съгласно Приложение № 5 
Административните услуги предоставяни по Приложение № 5 могат да 
бъдат обикновена и бърза. 



          6.Такси  за издаване на удостоверения, документи, свързани със 
собствеността на физически и юридически лица, и заверка от Дирекция 
"Общинска собственост "-съгласно Приложение № 1.2; 

          7.Такси за административни услуги по други закони- съгласно 
съответните тарифи към тях. 

          (2)Срокът за предоставяне на услугите по ал.1 и размера на таксите е 
определен в Приложенията по ал. 1. 

          (3)При невъзможност услугите по ал.1, т.1 да се предоставят веднага, 
същите се извършват в срок до седем работни дни. 

          (4)За услугите по ал.1, т.1, чийто срок за предоставяне е седем дни, 
при необходимост от допълнително установяване на факти и обстоятелства, 
срокът се удължава до един месец. 

          (5)От заплащане на такси за услугите по ал. 1, т. 5 се освобождават: 
Община "Марица" и други държавни и общински органи, ползващи 
услугите по чл. 40, ал. 1, т.5 за служебни цели. 

          (6)От заплащане на такси за издаване на удостоверение за данъчна 
оценка се освобождават физически и юридически лица, пострадали от 
стихийни бедствия и производствени аварии и включени в списък, съставен 
от общинската администрация. 

          (8)Съдебните изпълнители са освободени от заплащане на такса по 
ал.1, т.5 в случаите, когато в искането изрично е посочено, че 
изпълнителното производство е по чл. 83, ал.1, т.1-6 от ГПК. 

          (9)Съдебните изпълнители са освободени от заплащане на такса за 
издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ, по 
Приложение № 5 към чл.40, ал.1, т.5 за недвижим имот, предмет на принудително 
изпълнение и същото изрично е посочено в искането. 

          Чл.41.Такси за услуги предоставяни от Дирекция „Общинска собственост 
за упражняване на дейности съгласно Приложение №1.3: 

          1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на 
пътници; 

          1.1.Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни 
стикери за автомобилите: 

- за първоначално издаване на разрешение 



- за всяко ново продължение на валидността на разрешението 

           1.2.Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за 
таксиметров превоз на пътници; 

           1.3.Издаване на дубликат за разрешение за таксиметров превоз на пътници 
и холограмен стикер; 

           1.4.Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на 
пътници; 

2.Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници;  

2.1.Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници; 

2.2.Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 

2.3.Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров 
превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в 
списъците къмудостоверението за регистрация на превозвача; 

2.4.Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров 
превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в 
списъците към удостоверението за регистрация на превозвача; 

2.5.Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване 
на таксиметров превоз на пътници 

2.6.Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на 
неговия притежател; 

3.Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 

             4.Промяна в регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга. 

             5.Услуги по производства за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, площади и улични платна; 

             6.По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти 
             7. Услуги по производства за издаване на удостоверения за платен наем от 
физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти и 
удостоверение за удължено работно време . 



             (2)При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща половината 
от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща 
удостоверение и табела - останалата част от таксата. 

             Чл.42.Таксите по чл.40 се заплащат от всички физически и юридически 
лица, както следва : 

             1.в касата на Община "Марица" - всички такси по Приложения № 
1.1.,1.2.1.3 и 1.4. 

             2.в кметствата - всички такси по Приложение № 2, Приложение № 3. 

             3.в касата на дирекция "Местни данъци и такси" към Община "Марица" - 
таксите по Приложение № 5. За услуги предоставяни от дирекция "Местни данъци 
и такси". 

             4.по банков път - по банковата сметка на общината. 

             Чл.43.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от 
директора на дирекция "АПИО", Дирекция "МДТ" и на дирекция "ОС", и от 
кметовете на кметства. 

 

Раздел VІ 

Такса за притежаване на куче 

  

  Чл.44.(1)Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на 
територията на общината, заплаща годишна такса за притежаване на куче 
съгласно Приложение №3, след подаване на декларация – Приложение №8. 

 (2) Освобождават се от такса собствениците на кучета за категориите по 
чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност  и чл.39 от Закона за 
защита на животните. 

Чл.45. Размерът на таксата се определя с решение на Общинския съвет. 

Чл.46.(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година 
или в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31 
март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една 
дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, 
включително месеца на придобиването. 

 (2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 



Чл.47. Таксата се заплаща в съответното кметство, на чиято територия е 
постояния адрес/седалището на собственика на кучето.  

   Раздел VІI 

Такса за гробни места 

Чл.48.Oбщинският съвет освобождава населението на община Марица от 
заплащане на таксата по Раздел IX oт ЗМДТ. 

Раздел VІII 

Такси за ползване на лечебни растения от територии общинска собственост 

Чл.49.(1)Таксите за издаване на позволително за ползване на лечебни 
растения от земи и територии общинска собственост се събират съгласно Закона 
за лечебните растения в размери съгласно Приложение №3 

 (2) Таксите се заплащат при подаване на заявлението за издаване на 
позволителното. 

            (3)Срока за извършване на услугата е еднодневен, освен когато за 
определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но 
не по-късно от 5 дни от постъпване на заявлението. 
            (4)Таксите се внасят в касата на Община "Марица" и постъпват в приход 
на общинския бюджет. 

Чл.50. Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от 
директора на дирекция "УТЕС". 

Раздел IX 

Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския 
поземлен фонд 

Чл. 51. (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от 
общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 
29, ал. 3 и  ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща такса на 
основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ, определена от Общинския съвет  съгласно 
Приложение №4. 

           (2)Не се заплаща такса по ал. 1 за строителство при условията на чл. 4, ал. 
2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на 
горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници на 
населените места, определени със застроителен и регулационен план или с 
околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; 
за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7, 
както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския 
съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 
           (3) Не се заплаща такса по ал. 1 от държавата и от общините, когато се 
променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския 



поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична 
общинска собственост. 

Чл.52(1) Размерът на таксата за промяна на предназначението на 
земеделска земя се определя от: 
            1.1.бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за 
категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските 
земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г); 
            1.2.размера на земята, включена в границите на определената площадка 
или трасе на обекта; 
            1.3.местонахождението на земята съобразно категорията на населеното 
място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-
териториалното устройство на Република България; 
            1.4.вида на обекта; 
            1.5.възможността за напояване. 

Чл.53 (1) Размерът на таксата се определя по формулата: 
            Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол, където: 
            Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.); 
            СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя 
при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5; 
            Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; 
            Кк - коефициентът за категорията на населеното място;  
            Кпол - коефициентът за поливност. 

(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера 
на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 

1. за изграждане на: 
- търговски обекти; 
- производствени обекти; 
- складови обекти; 
- административни обекти; 
- курортни обекти; 
- туристически и спортни обекти; 
- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. 
а) при площ до 1 дка. включително - 2.00 ; 
б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00 ; 
в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00 ; 
г) при площ над 10 дка. - 5.00 .; 

           2.за обекти - публична държавна и публична общинска собственост; 
здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на 
енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за 
опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на 
природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; 
обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на 
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата 
промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска 
продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска 
техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф 
независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00 ; 
            3.за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които 
предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ 
собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за 



площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти 
независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове. 
            (3) Коефицентът за категорията на населеното място се определя в 
зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както 
следва : 
 
                   Групи по категория                               Вид на обекта  
 
                                                             по чл.50б,ал.2,т.1    по чл.50б,ал.2,т.1 
 
        за земи в землища на насе- 
лени места от I, II и III категория , 
национални курорти и землища на                 13.00                     1.20 
населени места, 
 
        за земи в землища на насе- 
лени места от IV и V категория ,                        9.00                     0.80 
               
        за земи в землища на насе- 
лени места от VI,VII  и VIII категория              6.00                     0.50 
 
За линейни обекти коефицентът е                      1.00 
 
Коефицентът за поливност при поливни условия е 1,2 ,а при неполивни 1.0 
            (4)При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за 
производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от 
земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации 
и от нея пряко не се получава земеделска продукция. 
            (5)Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната 
инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на 
площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на 
обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи. 
 

Глава трета 

ЦЕНИ  НА  НЕУРЕДЕНИ  СЪС  ЗАКОН  УСЛУГИ  И  ПРАВА,  
ОКАЗВАНИ  ИЛИ  ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ  ОБЩИНАТА  НА  

ФИЗИЧЕСКИ  И  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА 

           Чл.54.Тази Наредба регламентира цени на всички услуги и права, 
предоставяни от общината, които не са определени със закон и са съгласно 
Приложение №7. 

           Чл.55.(1)Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните 
разходи, направени от общината по предоставяне на услугите и правата. Пълните 
разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и 
права от общината. Те включват и съответен дял от : 

            а) преките и непреките разходи за персонал, включително работна заплата 
и осигуровки; 



            б) материални, режийни, консултански и други разходи, включително 
разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и 
наеми на сгради и оборудване; 

            в) разходи за управление и контрол; 

            г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 
определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни 
протоколи за оценка на влиянието върху околната среда; 

           д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от 
съществуващата система за отчетност. 

          (2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им. 

          (3) Цените на услугите и правата са прости и пропорционални. 

          (4)Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация 
и приходите от тях постъпват в бюджета на общината. 

          (5)Определените в настоящата наредба цени на услуги и права са крайни 
цени. 

          Чл.56(1)Сроковете за извършване на услуги, предоставяни от Общината, са 
в съответствие с нормативно установените, с изключение на тези, които изрично 
са посочени в тази наредба и приложенията към нея и могат да бъдат обикновени 
и бързи съгласно сроковете ,посочени в приложенията на настоящата Наредба. 

          (2)Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на 
подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид 
услуга. 

          (3)Заплащането се извършва в брой или безкасово по банкво път. 

          (4) Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение. 

          Чл.57. Необходимите документи за извършване на конкретната услуга или 
предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на 
общината. 

         Чл.58. Контрол по спазване разпоредбите на тази глава се осъществява от 
директора на съответната дирекция или кмет на кметство, предоставящи услугите, 
за които се заплаща цена. 

Глава четвърта 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 



         Чл.59.Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени 
от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на 
общината или упълномощени от него длъжностни лица. 

         Чл.60.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
§1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които 

конкретния ползвател не може да бъде определен. 

§2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица на които се 
предоставят  публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

          §3. "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената 
дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните 
и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските 
обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, 
когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество 
или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 
           §4. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на 
обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови 
чувалчета за разделно събиране. 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
        §1. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци 
и такси и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община "Марица", м.декември 2005 
година(Изменена с Решение № 103, взето с Протокол № 8 от 20.07.2006 г. 
Изменена с Решение № 95, взето с Протокол № 4 от 26.04.2007 г. Изменена с 
Решение № 134, взето с Протокол № 6 от 19.06.2007 г. Изменена с Решение № 69, 
взето с Протокол № 6 от 23.04.2008 г. Изменена с Решение № 182, взето с 
Протокол № 10 от 25.11.2009 г. Изменена с Решение № 62, взето с Протокол № 4 
от 03.05.2010 г. Изменена с Решение № 4, взето с Протокол № 1 от 31.01.2011 г, 
потвърдено с Решение № 45, взето с Протокол № 2 от 21.02.2011 г. Изменена с 
Решение № 17, взето с Протокол № 4 от 22.12.2011 г, Изменена с Решение № 18, 
взето с Протокол № 4 от 22.12.2011 г, Изменена с Решение №11, взето с Протокол 
№ 2 от 31.01.2012 г. Изменена с Решение № 206, взето с Протокол № 13 от 
22.11.2012 г. Изменена с Решение № 242, взето с Протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
Изменена с Решение № 141, взето с Протокол № 6 от 28.05.2013 г. Изменена с 
Решение № 263, взето с Протокол № 12 от 26.09.2013 г. потвърдено с Решение 
№287, взето с Протокол № 13 от 16.10.2013 г. Изменена с Решение № 324, взето 
с Протокол № 15 от 17.12.2013 г. Изменена с Решение № 86, взето с Протокол № 
4 от 07.04.2015 г. Изменена с Решение № 353, взето с Протокол № 12 от 04.11.2016 
г. Изменена с Решение № 161, взето с Протокол № 8 от 15.06.2017 г. Изменена с 
Решение № 282, взето с Протокол № 12 от 24.10.2017 г. Изменена с Решение № 
39, взето с Протокол № 4/ 12.02.2019 г. Изменена с Решение № 321, взето с 
Протокол № 10/ 24.09.2020 г. Изменена с Решение № 258, взето с Протокол № 8/ 



06.07.2021 г. Изменена с Решение № 250, взето с Протокол № 5/17.05.2022 г. 
Изменена с Решение № 258, взето с Протокол № 6/14.06.2022 г.) 
     § 2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на 
нормативен акт от по-висок ранг.  
        § 3. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за местните данъци и такси и другите действащи нормативни актове.  
        § 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 90, взето с Протокол № 2 от 
28.02.23г. на Общински съвет Марица. 
        § 5. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община "Марица"  влиза в сила на 01.04.2023 година.  
        § 6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Марица. 
              II.Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на 
Общината. 
           МОТИВИ: Поради установени многобройни несъответствия на 
действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Марица с действащите нормативни 
актове от по-висок ранг и с оглед прецизиране разпоредбите Наредбата по чл.9 от 
ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Марица . 
        Промените, които следва да се приемат са многобройни и важни и 
предвид разпоредбата на чл. 11 от ЗНА е необходимо да бъде приета нова 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Марица, чиито разпоредби да са в 
съответствие с действащи нормативни актове от по-висока степен, като се 
актуализира и разшири обхвата на услугите, предлагани от общинската 
администрация и кметствата на Община Марица на физически и юридически 
лица, с оглед по-пълно задоволяване на обществените потребности. Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 91 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 
ОТНОСНО: Създаване на временна комисия към Общински съвет 

„Марица“ за разпределяне на паричните средства, събрани от дарителска 
кампания „Да помогнем на село Трилистник“ 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл. 48, ал.1 от ЗМСМА 
във връзка с чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица“ създава временна комисия, която да 
разпредели събраните парични средства от дарителска кампания „Да 
помогнем на село Трилистник“. Избира членове на комисията в състав: 
- Мирчо Петров - Председател 
- Виолета Христодулова -член 
- Петър Славков -член 
- Фарид Абдо -член 
- Илия Русев -член 
2. Определя срок за работа на комисията до 30 дни от датата на вземане на 
решението. 
3. В определения срок, комисията да представи в Общински съвет „Марица“ 
доклад по т.1 за събраните парични средства и предложение за тяхното 
разпределение. 

МОТИВИ: Във връзка с открита дарителска кампания „Да помогнем 
на село Трилистник“, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 92 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) 

част от комплексен проект  на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТАБЛО 
НН НА БКТП „ ФРИГОПАН “  В УПИ  I-10 цех за топлоизолационни панели 
и врати ДО РТ  ФЕЦ 1 В УПИ  50.22, производствени  и складови дейности 
В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект на ПУП-ПП. 

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

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен 
план (ПП) на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТАБЛО НН НА БКТП „ 
ФРИГОПАН “  В УПИ  I-10 цех за топлоизолационни панели и врати ДО РТ  
ФЕЦ 1 В УПИ  50.22, производствени  и складови дейности В ЗЕМЛИЩЕТО 
НА  с. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, по 
следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-
ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

МОТИВИ: Във връзка с електрозахранване на РТ ФЕЦ 1 в УПИ  50.22, 
производствени  и складови дейности в землището на с. Царацово се 
предвижда изграждането на нова кабелна линия НН от ТНН на БКТП „ 
ФРИГОПАН “  В УПИ  I-10 цех за топлоизолационни панели и врати.Общата 
дължина на трасето на кабела е 75,46м. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 93 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на ПИ № 66915.22.224, образуван от поземлен имот с 
идентификатор  №  66915.22.128 - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно 
ползване да се промени от „Напоителен канал” в „За селскостопански, 
горски, ведомствен път” на общински поземлен имот, като при 
изграждането му се осигури нормалното протичане на водите от напоителни 
канали с номера 66915.22.223 и 66915.22.225 и за целта се предвиди 
съоръжение под новообразувания път, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор № 66915.22.224 (шестдесет и шест 
хиляди деветстотин и петнадесет, точка, двадесет и две, точка, двеста 
двадесет и четири), образуван от поземлен имот с идентификатор 
66915.22.128 (шестдесет и шест хиляди деветстотин и петнадесет, точка, 
двадесет и две, точка, сто двадесет и осем), с площ от  2214 кв.м. /две хиляди 
двеста и четиринадесет квадратни метра), при съседи:                             ПИ 
№ 66915.22.215; ПИ № 66915.22.225; ПИ № 66915.23.66; ПИ № 66915.23.46; 
ПИ № 66915.23.45; ПИ № 66915.22.35; ПИ № 66915.22.223, находящ се в с. 
Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив, местност „ДИКИЛИТАШ, актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 4348 от 28.02.2023 година. 

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

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след промяна начина на трайно ползване на имота  да 



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

МОТИВИ: Община „Марица” провежда  процедура по разширение на 
строителните граници на с. Скутаре, с цел задоволяване нуждите на 
населението от парцели за застрояване и урегулиране на ромската махала. 
Предвид горното, е необходимо да се промени начина на трайно ползване 
на ПИ № 66915.22.224, образуван от поземлен имот с идентификатор № 
66915.22.128 от „Напоителен канал” в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път” по ККиКР на с. Скутаре, Община „Марица“ – област 
Пловдив, като при изграждането му се осигури нормалното протичане на 
водите от напоителни канали с номера 66915.22.223 и 66915.22.225 и за 
целта се предвиди съоръжение под новообразувания път.      

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 94 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Процедура по промяна трайно предназначение на 

територията на поземлен имот с  идентификатор 66915.22.224  по КК на село 
Скутаре. / част от ПИ с идентификатор 66915.22.128 / стар /  по КК на село 
Скутаре/ 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с  
чл. 25 от ЗКИР. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 За поземлен имот с  идентификатор: №  66915.22.224, с площ от 2214 
кв.м.,  да се промени трайното  предназначение на територията от : 
територия, заета от води и водни обекти, в трайно предназначение на      
територията :  ЗЕМЕДЕЛСКА  
 Възлага на Кмета на община „Марица“ да извърши последващи 
действия за отразяване на имотите в КККР. 
 

МОТИВИ: Община „Марица“ провежда процедура по промяна 
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди  на общински 
имоти в село Скутаре, Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 95 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ПЕРИОДА 2020 Г. – 2022 г., 
одобрен от Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община 
„Марица“ с Протокол от 03.02.2023г. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, 
т.1 от Закона за туризма. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложения  
 
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 
„МАРИЦА“ ЗА ПЕРИОДА 2020 Г. – 2022 Г. 
 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма  
Кметът на Общината изготвя отчет за изпълнение програма за развитие на 
туризма на територията на община „Марица“ и след одобрението му от 
консултативния съвет по чл. 13, ал. 1, го внася за приемане от Общинския 
съвет на Общината. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 96 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2023 г., одобрена от 
Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община „Марица“ с 
Протокол от 03.02.2023г. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.12, т.1 от Закона за туризма. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложената 
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  
В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2023 г. 
 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма  
Кметът на Общината изготвя програма за развитие на туризма на територията 
на община „Марица“ и след одобрението й от консултативния съвет по чл. 
13, ал. 1, я внася за приемане от Общинския съвет на Общината. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 97 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на предложение за допълване на списъка на 

общинските пътища на територията на Община Марица с ново пътно трасе 
на общински път /II-64 , /Карлово-Пловдив/Труд- Строево -/ III-606/ 
Стрелча-Пловдив/- от км 0+000 до км 2+815, в обхвата на общински имоти 
с кадастрални идентификатори ( кад.№73242.501.1803), 
(кад.№73242.501.1892), (73242.41.603), (73242.40.603) по КК на с.Труд  и  
69874.142.1 по КК на с.Строево, 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл.3, ал.4 и чл.8 
от Закона за пътищата и чл.3 от правилника на прилагане на Закона за 
пътищата  

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
Одобрява предложение за допълване на списъка на общинските пътища на 
територията на Община Марица с ново пътно трасе на общински път /II-64 
, /Карлово-Пловдив/Труд- Строево -/ III-606/ Стрелча-Пловдив/ от км 0+000 
до км 2+815 ,  в обхвата на общински имоти с кадастрални идентификатори 
(кад.№73242.501.1803), (кад.№73242.501.1892), (73242.41.603), 
(73242.40.603) по КК на с.Труд  и  (69874.142.1) по КК на с.Строево 

МОТИВИ: Във връзка с допълване на списъка на общинските пътища 
на територията на Община Марица с ново пътно трасе на общински път /II-
64 , Карлово-Пловдив/Труд- Строево -III-606 /Стрелча-Пловдив/- от км 
0+000 до км 2+815; Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 98 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Именуване на улица в с. Маноле. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 Общински съвет „Марица” именува улица с идентификационен № 
47086.22.321, както следва:  
 
Улица „68-ма“ 
 
 Новосъздадената улица попада в 037 избирателна секция. 
 

МОТИВИ: Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  18 
Гласували  18 

За  18 
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 № 99 

Взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ в подкрепа 

на пострадалите от земетресението в Република Турция от февруари 2023 г. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Дава съгласие Община „Марица“ да дари в подкрепа на пострадалите 
от земетресението в Турция от февруари 2023 г. парична сума в размер на 
1000 лв. (хиляда лева), която да бъде преведен по банковата сметка на 
Посолството на Република Турция в София. 
 
Име на банката: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH 
Име на сметката: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 
Сметка в BGN: IBAN: BG64TCZB93501010150300 
 
2. Възлага на кмета на Община „Марица“ да предприеме съответните 
действия с цел изпълнение на настоящото решение. 
 

МОТИВИ: Във връзка с мощното земетресение от началото на месец 
февруари 2023 г. в Южна Турция, считаме, че Община „Марица“ също следва 
да бъде съпричастна, като подпомогне пострадалите от това жестоко 
бедствие лица с финансови средства. Ето защо, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 


