
  

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 № 6 от 21.03.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив за 2019 година”. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 
2019 година”, както следва: 

 
1. В  раздел „III. По предложения от кметски съвети, кметове на населени  

места и общинска администрация за започване на процедура за продажба  по чл.35 
от ЗОС“ 
 
За с.Бенковски се добавя: 
ПИ 37.27  НТП Нива –            4384 кв.м. 
 
За с. Царацово се добавя 
ПИ 60.4 НТП Овощна градина   - 3001 кв.м. 
 
За с.Манолско Конаре се добавя: 
ПИ 502.723 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 706 кв.м. 
ПИ 502.724 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 665 кв.м. 
ПИ 502.725 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 692 кв.м. 
ПИ 502.726 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 659 кв.м. 
ПИ 502.727 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 630 кв.м. 
 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 26.87 НТП Нива   - 3104 кв.м. 
ПИ 12.398 НТП "Неизползвана нива – 5453 кв.м. 



  

ПИ 12.399 НТП "Неизползвана нива – 5822 кв.м. 
ПИ 12.400 НТП "Неизползвана нива – 4145 кв.м. 
ПИ 12.401 НТП "Неизползвана нива – 6604 кв.м. 
ПИ 502.1221 НТП Ниско застрояване (до 10 м) – 682 кв.м. 
 

2. От раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а от ЗОС“ 
За с.Манолско Конаре отпадат: 
ПИ 502.725 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 692 кв.м. 
ПИ 502.726 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 659 кв.м. 
 
За с.Скутаре отпада: 
ПИ 502.1221 НТП Ниско застрояване (до 10 м) – 682 кв.м. 
 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1214 НТП Ниско застрояване (до 10 м) – 690 кв.м. 
 
         3. От раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под наем/аренда на 
имоти, общинска собственост  - Частна общинска собственост: 
За с.Бенковски отпада: 
ПИ 37.27  НТП Нива –            4384 кв.м. 
За с. Царацово отпада 
ПИ 60.4 НТП Овощна градина   - 3001 кв.м. 

4. От раздел „Х. Мери, пасища и ливади – общинска собственост. 
1. 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.Бенковски отпада: 
ПИ 37.26  НТП Пасище  –      6002 кв.м. 

 
 
2. 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) се добавя: 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. кв.м. № на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади 

кв.м. 

ЗА С. 
РАДИНОВО 

       

В слой ПЗП 61412.7.47 - 
–Х категория 
Договорът е в 
сила до 
24.04.2019 г. 

8187 
изцяло 
попада в 
СДП 
 

     

 
Забележка: Горните имоти да се използват за общо ползване след приключване 
действието на договорите за наем. 

 



  

3. В буква Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за индивидуално 
ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи) се добавя : 

 
населено 
място 

№ на имот  
пасища 

кв.м. кв.м. № на имот  
пасища 

кв.м. № на имот 
ливади 

кв.м. 

ЗА С. 
ВОЙСИЛ 

       

В слой ПЗП 12019.7.65 
свободни 66,000 
дка, в 
североизточната 
му част – 
ІV категория 
Договорът е в 
сила до 
24.04.2019 г. 

66000 
изцяло 
попада в 
СДП 
 

     

В слой ПЗП 12019.22.1  
Договорът е в 
сила до 
24.04.2019 г. 

126747 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

В слой ПЗП 12019.22.3  
Договорът е в 
сила до 
24.04.2019 г. 

29302 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

с. ГРАФ 
ИГНАТИЕВО 

       

В слой ПЗП 17806.61.1- 
свободни 61000 
м2 в северната 
му част - VІ 
категория 
Договорът е в 
сила до 
24.04.2019 г. 

61000 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

 
С. 
РАДИНОВО 

       

В слой ПЗП 61412.28.111 –Х 
категория 
Договорът е в 
сила до 
24.04.2019 г. 

91898 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

С. СТРОЕВО        
В слой ПЗП 69874.145.30своб

одни 51,217 дка, 
в южната  му 
част –V 
категория 
Договорът е в 
сила до 
10.07.2019 г. 

51217 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

В слой ПЗП 69874.145.28-  
свободни  45,241 
дка, в южната  
му част –V 
категория 
Договорът е в 
сила до 
10.07.2019 г. 

45241 
изцяло 
попада в 
СДП 

     

 



  

Забележка: Разпределението на горните имоти да се извърши след 
приключване действието на договорите за наем. 
 

МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” се стреми, както да 
покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската собственост, 
така и да увеличи в значителна степен ефективността и прозрачността на 
управлението на своята 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 25 
Гласували 25 
За 25 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 88 
 

Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за ползване  на мерите, 
пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), 
приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г. на ОбС 
„Марица” – област Пловдив. 

 
 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 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 Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 
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) 

Добавя се: 
 

населено място № на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство село 

         

ЗА С. 
РАДИНОВО 

         

В слой ПЗП 61412.7.47 - 
–Х категория 
Договорът е 
в сила до 
24.04.2019 г. 

8187 
изцяло 
попада 
в СДП 
 

       

 
Забележка: Горните имоти да се използват за общо ползване след приключване 
действието на договорите за наем. 



  

 
Отпада: 
 

населено място № на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство село 

         

ЗА С. 
БЕНКОВСКИ 

         

 03839.37.26– 
V категория 

6002, 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 
2. В буква Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за индивидуално 

ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи). 

Добавя се: 
 
 

населено място № на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади  

кв.м. Стопанисвано от 
общината 

№ на имот  
пасища 

кв.м. № на 
имот 
ливади 

кв.м. 

Кметство село 

         

ЗА С. 
ВОЙСИЛ 

         

В слой ПЗП 12019.7.65 
свободни 
66,000 дка, в 
североизточн
ата му част – 
ІV категория 
Договорът е 
в сила до 
24.04.2019 г. 

66000 
изцяло 
попада 
в СДП 
 

       

В слой ПЗП 12019.22.1  
Договорът е 
в сила до 
24.04.2019 г. 

126747 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

В слой ПЗП 12019.22.3  
Договорът е 
в сила до 
24.04.2019 г. 

29302 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

с. ГРАФ 
ИГНАТИЕВО 

         

В слой ПЗП 17806.61.1- 
свободни 
61000 м2 в 
северната му 
част - VІ 
категория 
Договорът е 
в сила до 
24.04.2019 г. 

61000 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

 
С. 
РАДИНОВО 

         



  

В слой ПЗП 61412.28.111 
–Х категория 
Договорът е 
в сила до 
24.04.2019 г. 

91898 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

С. СТРОЕВО          
В слой ПЗП 69874.145.30

свободни 
51,217 дка, в 
южната  му 
част –V 
категория 
Договорът е 
в сила до 
10.07.2019 г. 

51217 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

В слой ПЗП 69874.145.28
-  свободни  
45,241 дка, в 
южната  му 
част –V 
категория 
Договорът е 
в сила до 
10.07.2019 г. 

45241 
изцяло 
попада 
в СДП 

       

  
Забележка: Разпределението на горните имоти да се извърши след 

приключване действието на договорите за наем. 
 
 
3. В Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни 

сдружения, желаещи да наемат свободни общински мери, пасища и ливади за 
стопанската 2019-2020 г. на територията на Община „Марица“, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 
Добавя се: 
 
 

Населено място Животновъден обект 

Име 
Презиме 
Фамилия на собственика Вид животни Брой животни 

с. Войсил 1201910016 /стар 4203-
0087/ 

ЗП Мария Иванова Петракова Овце –майки над 12 
месеца 

96 

   Овце –майки – 
автохтонни породи над 
12 месеца 

77 

с. Войсил 1201940011 /стар 4203-
0102/ 

„БиР“ ЕООД Овце – майки над 12 
месеца  

8 

   Овце – майки – 
автохтонни породи над 
12 месеца 

52 

С. Граф Игнатиево 1780600013 /стар 4198-
0200/ 

ЗП Латин Рангелов Генов Овце –майки над 12 
месеца 

1 

   Овце –майки – 
автохтонни породи над 
12 месеца 

284 

С. Радиново 6141220001 /стар 4202-
0015/ 

ЗП Марин Стоянов Чеперигов Говеда над 24 месеца - 
мляко 

84 

   Говеда над 24 месеца - 
месо 

2 

С. Строево /стар 4197-0161/ ЗП Петко Иванов Дараджански Овце-майки над 12 
месеца 

60 

 

 
ІІ. Общински съвет „Марица”-област Пловдив изменя Раздел VІ: Процедура за 

сключване на договори за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите –общинска 
собственост на Община „Марица” – област Пловдив за индивидуално ползване на 



  

земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, приети и утвърдени с 
Решениe  № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., както следва:  

 
В точка 4. се правят следните изменения и допълнения: 
 
Отпада: 
 
 

№ по ред Видове пасищни селскостопански животни, съгласно § 2в, 
ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 
вид и категория Коеф. за прирав-няване на 

съответ-ния вид животни 
към 1 ЖЕ, съгласно § 2з от 

ДР на ЗСПЗЗ 

Брой ЖЕ по видове 
животни  

/кол.3 х кол.4/ 

попълва се от 
заявителя попълва се служебно 

 2 3 4 5 

 Говеда х х х 

 Говеда над двегодишна възраст 
 1  

 Говеда над двегодишна възраст за месо 
 1  

 Говеда над двегодишна възраст от местни (автохтонни) 
породи - Българско сиво  

 1  

 Говеда над двегодишна възраст от местни (автохтонни) 
породи - Родопско късорого  

 1  

 Говеда над двегодишна възраст, одобрени за подпомагане 
по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

 1  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две години 

 0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две години  за месо 

 0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни 
(автохтонни)  породи - Българско сиво  

 0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни 
(автохтонни)  породи-Родопско късорого  

 0.6  

 Говеда на възраст от 6 месеца до две години, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, включени в 
направление биологично животновъдство 

 0.6  



  

 Биволи х х х 

 Биволи над двегодишна възраст 
 1  

 Биволи над двегодишна възраст от местни (автохтонни)  
породи - Български бивол 

 1  

 Биволи над двегодишна възраст, одобрени за подпомагане 
по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

 1  

 Биволи на възраст от 6 месеца до две години 

 0.6  

 Биволи на възраст от 6 месеца до две години от местни 
(автохтонни)  породи - Български бивол 

 0.6  

 Биволи на възраст от 6 месеца до две години, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, включени в 
направление биологично животновъдство 

 0.6  

 Овце 
х х х 

 Овце 
 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Бяла маришка 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Вакла маришка 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Реплянска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Местна карнобатска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Медночервена 
шуменска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Копривщенска 
(Средногорска) 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Дъбенска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Средностаропланинска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Каракачанска 

 0.15  



  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Странджанска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Сакарска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Котленска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Среднородопска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Свищовска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Софийска 
(Елинпелинска) 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Тетевенска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Западностаропланинска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Брезнишка 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Местна старозагорска 

 0.15  

 Овце от местни (автохтонни)  породи-Черноглава плевенска 

 0.15  

 Овце, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на биологично земеделие“, 
включени в направление биологично животновъдство 

 0.15  

 Кози х х х 

 Кози 
 0.15  

 Кози от местни (автохтонни)  породи-Местна 
дългокосместа (Калоферска) 

 0.15  

 Кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и 
„Плащания за поддържане на биологично земеделие“, 
включени в направление биологично животновъдство 

 0.15  

 Коне 
х х х 

 Коне над 6-месечна възраст 
 1  

 Коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни)  
породи-Каракачански 

 1  



  

 Коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни)  
породи-Старопланински 

 1  

 Коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни)  
породи-Рилородопски 

 1  

  
ОБЩО ЖЕ: х х  

  ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и животни от местни  
(автохтонни)  породи: х х  

  

ОБЩО ЖЕ за животни, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство: 

х х  

 
Става: 

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект  

№…………..…….…….., регистриран в Интегрирана информационна система  на БАБХ 
 

     

№ по 
ред 

Видове пасищни селскостопански животни, съгласно § 2в, 
т. 1 от ДР на ЗСПЗЗ 

Брой животни от 
всеки вид и категория Коеф. за прирав-няване на 

съответ-ния вид животни 
към 1 ЖЕ, съгласно § 2з от 

ДР на ЗСПЗЗ 

Брой ЖЕ по видове 
животни  

/кол.3 х кол.4/ 

попълва се от 
заявителя попълва се служебно 

1 2 3 4 5 

1 Говеда х х х 

1.1 Говеда над двегодишна възраст   1   

1.2 Говеда над двегодишна възраст за месо 
  1   

1.3.1 Говеда над двегодишна възраст от местни (автохтонни) 
породи - Българско сиво    1   

1.3.2 Говеда над двегодишна възраст от местни (автохтонни) 
породи - Родопско късорого    1   

1.4 Говеда над двегодишна възраст, одобрени за подпомагане 
по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване 
към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане 
на биологично земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  1   



  

1.5 Говеда на възраст от 6 месеца до две години 
  0.6   

1.6 Говеда на възраст от 6 месеца до две години  за месо 
  0.6   

1.7.1 Говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни 
(автохтонни)  породи - Българско сиво  

  0.6   

1.7.2 Говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни 
(автохтонни)  породи-Родопско късорого  

  0.6   

1.8 Говеда на възраст от 6 месеца до две години, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, включени в 
направление биологично животновъдство 

  0.6   

2 Биволи 
х х х 

2.1 Биволи над двегодишна възраст   1   

2.2 Биволи над двегодишна възраст от местни (автохтонни)  
породи - Български бивол   1   

2.3 Биволи над двегодишна възраст, одобрени за подпомагане 
по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване 
към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане 
на биологично земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство 

  1   

2.4 Биволи на възраст от 6 месеца до две години 
  0.6   

2.5 Биволи на възраст от 6 месеца до две години от местни 
(автохтонни)  породи - Български бивол 

  0.6   

2.6 Биволи на възраст от 6 месеца до две години, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за 
преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, включени в 
направление биологично животновъдство 

  0.6   

3 Овце х х х 

3.1 Овце 
  0.15   

3.2.1 Овце от местни (автохтонни)  породи-Бяла маришка 
  0.15   

3.2.2 Овце от местни (автохтонни)  породи-Вакла маришка 
  0.15   



  

3.2.3 Овце от местни (автохтонни)  породи-Реплянска 
  0.15   

3.2.4 Овце от местни (автохтонни)  породи-Местна карнобатска 
  0.15   

3.2.5 Овце от местни (автохтонни)  породи-Медночервена 
шуменска   0.15   

3.2.6 Овце от местни (автохтонни)  породи-Копривщенска 
(Средногорска)   0.15   

3.2.7 Овце от местни (автохтонни)  породи-Дъбенска 
  0.15   

3.2.8 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Средностаропланинска   0.15   

3.2.9 Овце от местни (автохтонни)  породи-Каракачанска 
  0.15   

3.2.10 Овце от местни (автохтонни)  породи-Странджанска 
  0.15   

3.2.11 Овце от местни (автохтонни)  породи-Сакарска 
  0.15   

3.2.12 Овце от местни (автохтонни)  породи-Котленска 
  0.15   

3.2.13 Овце от местни (автохтонни)  породи-Среднородопска 
  0.15   

3.2.14 Овце от местни (автохтонни)  породи-Свищовска 
  0.15   

3.2.15 Овце от местни (автохтонни)  породи-Софийска 
(Елинпелинска)   0.15   

3.2.16 Овце от местни (автохтонни)  породи-Тетевенска 
  0.15   

3.2.17 Овце от местни (автохтонни)  породи-
Западностаропланинска   0.15   

3.2.18 Овце от местни (автохтонни)  породи-Брезнишка 
  0.15   

3.2.19 Овце от местни (автохтонни)  породи-Местна 
старозагорска   0.15   

3.2.20 Овце от местни (автохтонни)  породи-Черноглава 
плевенска   0.15   

3.3 Овце, одобрени за подпомагане по дейностите от 
подмерки „Плащания за преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление биологично 
животновъдство   0.15   

4 Кози 
х х х 

4.1 Кози 
  0.15   



  

4.2 Кози от местни (автохтонни)  породи-Местна 
дългокосместа (Калоферска)   0.15   

4.3 Кози, одобрени за подпомагане по дейностите от 
подмерки „Плащания за преминаване към биологично 
земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично 
земеделие“, включени в направление биологично 
животновъдство   0.15   

5 Коне 
х х х 

5.1  Коне - идентифицирани и над 6 месеца, с изключение на 
конете с предназначение "за спорт" 

  1   

5.2.1 Коне - идентифицирани и над 6 месеца от местни 
(автохтонни) породи, с изключение на конете с 
предназначение "за спорт"-Каракачански 

  1   

5.2.2 Коне - идентифицирани и над 6 месеца от местни 
(автохтонни) породи, с изключение на конете с 
предназначение "за спорт"-Старопланински 

  1   

5.2.3 Коне - идентифицирани и над 6 месеца от местни 
(автохтонни) породи, с изключение на конете с 
предназначение "за спорт"-Рилородопски 

  1   

  
ОБЩО ЖЕ: х х   

  ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и животни от местни  
(автохтонни)  породи: х х   

  

ОБЩО ЖЕ за животни, одобрени за подпомагане по 
дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на 
биологично земеделие“, включени в направление 
биологично животновъдство: 

х х   

     

 
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс 

 
дата ………...… /………………. година                                                                                                                      

   
ЗАЯВИТЕЛ: 

 

 
                                                                                                           /подпис/ 

 

 
Забележка:                             

   

 
1. ЖЕ - Животинска единица      

   

 
2. Броят на животните от всеки вид и категория не трябва да се дублират 

 

      
 



  

МОТИВИ: Поради изтичащи договори за наем на общински поземлени имоти с 
начин на трайно ползване „Пасище“; Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите за изменение на Приложение № 1 „Опис на видовете и броя 
пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в 
Интегрирана информационна система  на БАБХ към Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. на 
министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 46-71/17.02.2017 г. на  
министъра на земеделието и храните. 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 № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 83, взето с протокол № 5 на заседание 

проведено на 27.02.2019год. на Общински съвет „Марица“ за даване на 
принципно съгласие за преминаване на трасе на транспортен достъп до частни 
имоти, за които се провеждат процедури по промяна предназначението на 
земеделските земи за неземеделски нужди по ЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо вх. № ОбС – 
144 от 07.03.2019год. на Областен управител на Област Пловдив. 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
Общински съвет „Марица“  -  област Пловдив отменя свое Решение № 83, 

взето с протокол № 5 на заседание проведено на 27.02.2019год. на Общински съвет 
„Марица“  за даване на принципно съгласие за преминаване на трасе на 
транспортен достъп до частни имоти, за които се провеждат процедури по промяна 
предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди по ЗОЗЗ. 

 
МОТИВИ:  Процедурата по промяна предназначението на земеделската земя, 

осъществена по реда на чл.29, от ЗОЗЗ и чл.30 от ППЗОЗЗ от страна на общинския 
съвет, в качеството му на собственик на земеделски земи – общинска собственост, 
които са обект на въздействие, касае винаги конкретно индивидуални поземлени 
имоти, когато при необходимост се променя предназначението на съществуващи на 
терен полски пътища – земеделска земя, в път с трайна настилка, съгласно 
съответните проекти. Ето защо, Общински съвет 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 № 90 

 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 29235.29.140, частна общинска собственост 
на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив. 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация,  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” – област Пловдив определя пазарна цена за 

продажба на поземлен имот с идентификатор № 29235.29.140 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община “Марица”- област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК - София, в размер на 6650,00 (шест хиляди шестстотин и петдесет) лева, по 
10,00 лева/кв.м., без ДДС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, 
ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив, която към 
месец февруари 2019 г. е в размер на 6650,00 (шест хиляди шестстотин и петдесет) 
лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС.  

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 29235.29.140, с площ по кадастрална скица 665 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10 м)“, при граници: ПИ № 29235.29.129; ПИ № 29235.29.141; ПИ 
№ 29235.29.210; ПИ № 29235.29.139; ПИ № 29235.29.131; ПИ № 29235.29.130 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица”, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, с административен адрес: с. Желязно, област Пловдив, 
ул. „Георги Иванов” № 22, съответстващ на УПИ VІІ-140 от кв. 9 по действащия 
регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-408/27.09.1995 година, актуван с 
акт за частна общинска собственост № 3249/04.10.2018 година, надлежно вписан в 
Служба по вписванията – гр.Пловдив на собственика на еднофамилна жилищна 
сграда с идентификатор 29235.29.140.1 със ЗП 91кв.м Андон Георгиев Какалов, с 
постоянен адрес с.Желязно, област Пловдив, ул. „Георги Иванов”, № 22 за сумата 
6650,00 (шест хиляди шестстотин и петдесет) лева, по 10,00 лева/кв.м., без ДДС.  



  

 Данъчната оценка на поземлен имот № 29235.29.140 е 1527,40 (хиляда 
петстотин двадесет и седем лева и 40 ст.) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача по т.2. 
  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 91 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 11845.502.595, частна общинска 

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

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.60, ал.3, изр. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, 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” приема пазарната оценка на ПИ № 

11845.502.595, изготвена от лицензирани оценители на „Пловдивинвест - 21” АД,  
гр. Пловдив в  размер от 9828,00 (девет хиляди  осемстотин двадесет и осем) лева, 
без ДДС, (по 12,00 лева/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата в размер на 9828,00 (девет хиляди  осемстотин двадесет и осем) 
лева, без ДДС, (по 12,00 лева/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия 
имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 11845.502.595, находящ се в с. Войводиново, община „Марица”, 
област Пловдив, с площ от 819 кв.м. по кадастрална карта, одобрена със заповед № 
РД-18-99 от 12.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия“ и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)“, с административен адрес: с. Войводиново, област Пловдив, 
ул. „Александър Стамболийски” № 1, съответстващ на УПИ VІ-595 от кв. 44 по 
действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-09-409/27.09.1995 
година, при граници и  съседи: ПИ № 11845.502.651, ПИ № 11845.502.594, ПИ № 
11845.502.762, ПИ № 11845.502.596 и ПИ № 11845.502.649, актуван с  акт за частна 
общинска собственост № 0742-02 от 17.12.2008 година, на собственика на сграда с 
идентификатор 11845.502.595.1, с предназначение „Жилищна сграда-еднофамилна“ 
Венера Валериева Тарба, с.Войводиново, ул. „Александър Стамболийски” № 4 за  
сумата от 9828,00 (девет хиляди  осемстотин двадесет и осем) лева, без ДДС, (по 
12,00 лева/кв.м. без ДДС).  

Данъчната оценка на поземлен имот № 11845.502.595 е 2944,10 ( две хиляди 
деветстотин четиридесет и четири) лева. 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувача по т.2. 



  

  4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на общината 
да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за продажбата и 
сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 92 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.501.1254 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 
47086.501.1254,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 5319,00лева, без ДДС (пет хиляди триста и деветнадесет лева, 
без ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 5319,00лева, без ДДС (пет хиляди триста и деветнадесет лева, 
без ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 47086.501.1254  с площ  591 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване" по 
кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, идентичен с УПИ 
ХХХІ-501.1254-жилищно застрояване, кв.6, при граници ПИ № 47086.501.1255; ПИ 
№ 47086.501.1253; ПИ № 47086.501.792; ПИ № 47086.501.90, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3200/12.07.2018 година, за сумата 5319,00лева, без 
ДДС (пет хиляди триста и деветнадесет лева, без ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без ДДС). 

 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1254 е 2208,40 (две хиляди 
двеста и осем лева и 40 ст.) лева. 

3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен 
търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на имота е 
5319,00лева, без ДДС (пет хиляди триста и деветнадесет лева, без ДДС), по 9,00 
лв/кв.м. без ДДС), в съответствие с т.1 
 4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 



  

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

 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 93 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

47086.501.1258 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 и 2 от НПУРОИ 
 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

    1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 
47086.501.1258,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 6705,00 лева, без ДДС (шест хиляди седемстотин и пет лева, 
без ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и 
определя сумата от 6705,00 лева, без ДДС (шест хиляди седемстотин и пет лева, без 
ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот № 47086.501.1258  с площ 745 кв.м. с трайно 
предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване" по 
кадастрална карта на с.Маноле, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, идентичен с УПИ ІІІ-
501.1258-жилищно застрояване, кв.87, при граници: ПИ № 47086.501.792; ПИ № 
47086.501.1259; ПИ № 47086.501.844; ПИ № 47086.501.1257, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3204/13.07.2018 година, за сумата 6705,00 лева, без 
ДДС (шест хиляди седемстотин и пет лева, без ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без ДДС). 

 Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1258 е 2783,80 (две хиляди 
седемстотин осемдесет и три лева и 80 ст.) лева. 

3. Продажбата по т. 1 и т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 6705,00 лева, без ДДС (шест хиляди седемстотин и пет лева, без ДДС), в 
съответствие с т.1 
 4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 

5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 
купувача на имота по т.1 и т.2. 



  

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

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 94 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика 

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

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 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: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 10035,00 
лева, без ДДС (десет хиляди тридесет и пет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 10035,00 лева, без ДДС 
(десет хиляди тридесет и пет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС), като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 69874.501.797, с площ по кадастрална скица 669 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За друг 
вид застрояване“ 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-София, съответстващ на УПИ ІІІ-501.797 от 
кв.87, съгласно заповед за изменение на ПУП-ПРЗ № РД-09-1540/03.12.2018 година 
на кмета на Община „Марица“ – област Пловдив, при граници и  съседи: ПИ № 
69874.501.798; ПИ № 69874.501.799; ПИ № 69874.501.956, ПИ № 69874.501.986 и 
ПИ № 69874.501.796, актуван с акт за частна общинска собственост № 0062-
15/01.02.2006 година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив на 
собственика на сграда с идентификатор № 69874.501.797.1 със ЗП 149 кв.м., брой 
етажи 2, с предназначение Жилищна сграда - еднофамилна, Тодора Тодорова 
Матанова,  с постоянен адрес с. Строево, област Пловдив, община „Марица”,  ул. 
„Ангел Кънчев”, № 13 за сумата 10035,00 лева, без ДДС (десет хиляди тридесет и 
пет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без ДДС.   

Данъчната оценка на поземлен имот № 69874.501.797 е 2753,00 лева (две 
хиляди седемстотин петдесет и три) лева. 

  ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите. 



  

  ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 

 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 95 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика 

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

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 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: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 11610,00 
лева, без ДДС (единадесет хиляди шестстотин и десет лева, без ДДС, по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 11610,00 
лева, без ДДС (единадесет хиляди шестстотин и десет лева, без ДДС, по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

ІI. Общински съвет „Марица” приема решение да се извърши продажба на 
поземлен имот № 66915.502.711, с площ по кадастрална скица 774 кв.м., трайно 
предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м) 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-София, съответстващ на УПИ 
Х-711-общ. от кв.63, по действащия регулационен план на селото, одобрен със 
заповед №ИК-392/1985 г. и РД-09-182/1999 година, при граници и  съседи: ПИ № 
66915.502.712; ПИ № 66915.502.935; ПИ № 66915.502.710, ПИ № 66915.502.709, ПИ 
№ 66915.502.708 и ПИ № 66915.502.991, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 0625-14/22.04.2008 година, надлежно вписан в Служба по 
вписванията – гр. Пловдив на собственика на сграда с идентификатор № 
66915.502.711.1 със ЗП 71 кв.м., брой етажи 2, с предназначение Жилищна сграда - 
еднофамилна, Снежанка Василева Петрова,  с постоянен адрес с. Скутаре, област 
Пловдив, община „Марица”,  ул. „Митко Палаузов”, № 22 за сумата 11610,00 лева, 
без ДДС (единадесет хиляди шестстотин и десет лева, без ДДС, по 15,00 лв/кв.м. без 
ДДС.   

Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.711 е 4205,90 лева (четири 
хиляди двеста и пет лева и 90 ст.). 

  ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на купувачите. 



  

  ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата за 
продажбата и сключи договор за покупко-продажба съобразно действащото 
законодателство. 

 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 96 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
21169.9.90 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

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

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 4640,00 
лева, без ДДС (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 
лв/кв.м. без ДДС, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя 4640,00 лева, 
без ДДС (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева, без ДДС, по 10,00 лв/кв.м. 
без ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз 
основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на поземлен имот с идентификатор № 21169.9.90,  с площ  464 кв. м., с 
трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Ниско застрояване 
(до 10м)" по кадастрална карта на с. Динк, област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ 
на УПИ ІV-9.90, жил. строителство, от кв.51, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ със 
Заповед № РД-09-996/21.08.2018 г., при граници и съседи: ПИ № 21169.9.71; ПИ № 
21169.9.70; ПИ № 21169.9.89; ПИ № 21169.9.69; ПИ № 21169.9.58; ПИ № 21169.9.99 
и ПИ № 21169.9.56, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3315/30.11.2018 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за 
сумата 4640,00 лева, без ДДС (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 612,50 (шестстотин и дванадесет лева 
и 50 ст.) лева. 

3. Продажбата на поземления имот по т.2 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 
2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 4640,00 лева, без ДДС (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС, в съответствие с т.1 и т.2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 



  

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

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

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 97 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 

78080.60.4 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, 
Община “Марица”- област Пловдив. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, 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 и 2 от НПУРОИ 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена от 

лицензирани оценители на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3001,00 
(три хиляди и един) лева, по 1,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС 
и определя цена от 3001,00 (три хиляди и един) лева, по 1,00 лв/кв.м.), като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка. 

    2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на поземлен имот №78080.60.4 с площ 3001 кв.м., трайно 
предназначение "Земеделска територия", с НТП "Овощна градина", местност 
"Долап тарла" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Царацово, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на 
АГКК-София, ІV кат., при граници и съседи: ПИ № 60.5; ПИ № 61.199; ПИ № 60.3; 
ПИ № 143.196, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1823/05.03.2012 
година, надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив за сумата от 
3001,00 (три хиляди и един) лева, по 1,00 лв/кв.м.). 

Данъчна оценка на имота е в размер на 702,20 (седемстотин и два лева и 20 
стотинки) лева.   

   3. Продажбата на поземления имот да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за продажбата на 
имота е 3001,00 (три хиляди и един) лева, по 1,00 лв/кв.м.), в съответствие с т.2.  

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на гореописания поземлен имот в т.1. 



  

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

 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет 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 № 98 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4153  и сграда с идент. 62858.501.4153.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 и 2 от НПУРОИ 
  
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4153,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 882,00 (осемстотин  осемдесет и два) лева с ДДС, определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 882,00 (осемстотин  осемдесет и 
два) лева с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4153.1, ЗП 88 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2378,00 (две хиляди триста 
седемдесет и осем) лева с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3260,00 (три хиляди двеста 
и шестдесет) лева с ДДС.    

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4153, с площ от 294 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", съответстващ на УПИ III -501.4153- 
жил.строителство, кв. 80 при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4154 ; ПИ № 
62858.501.4155; ПИ № 62858.501.4152; ПИ № 62858.501.4151; ПИ № 
62858.501.1212., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3296/07.11.2018 



  

г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 882,00 
(осемстотин  осемдесет и два) лева с ДДС. 

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4153.1, със застроена площ 88 кв.м., 
бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3296/07.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2378,00 (две хиляди триста седемдесет и осем) лева с ДДС. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3260,00 (три хиляди двеста 
и шестдесет) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4153 е 834,40 лева, за сграда 
с идентификатор 62858.501.4153.1, застр. площ 88 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2342,10 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

 
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 № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4157  и сграда с идент. 62858.501.4157.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 и 2 от НПУРОИ 
 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4157,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2270,00 (две хиляди двеста и седемдесет) лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 2270,00 (две хиляди 
двеста и седемдесет) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4157.1, ЗП 54 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 1458,00 (хиляда четиристотин 
петдесет и осем) лева с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет 
на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3728,00 (три хиляди 
шестстотин тридесет и пет) лева с ДДС.  

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4157, с площ от 454 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", УПИ VII -501.4157 - жил.строителство, кв. 80 
при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4158; ПИ № 62858.501.4159; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4156, актуван с Акт за частна общинска 



  

собственост № 3300/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 2270,00 (две хиляди двеста и седемдесет) лева, с ДДС. 

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4157.1, със застроена площ 54 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3300/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 1458,00 (хиляда четиристотин петдесет и осем) лева с ДДС. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 3728,00 (три хиляди 
шестстотин тридесет и пет) лева с ДДС.  

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4157 е 1288,50 лева, за сграда 
с идентификатор 62858.501.4157.1, застр. площ 54 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 1426,10 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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 № 100 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4159, сграда с идент. 62858.501.4159.1 и сграда с идент. 
62858.501.4159.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
 

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

 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4159,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 3400,00 (три хиляди и четиристотин) лева, с ДДС, определена 
по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 3400,00 (три хиляди и 
четиристотин) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4159.1, ЗП 77 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2085,00 (две хиляди осемдесет и пет) 
лева с ДДС и определя 2085,00 (две хиляди осемдесет и пет) лева с ДДС като цена 
за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4159.2, ЗП 7 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер 189,00 (сто осемдесет и девет) лева с ДДС и определя 
сумата от 189,00 (сто осемдесет и девет) лева с ДДС като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 5674,00 (пет хиляди 
шестстотин седемдесет и четири) лева с ДДС.    



  

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4159, с площ от 680 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", съответстващ на УПИ IХ -501.4159 - 
жил.строителство, кв. 80, при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4160; ПИ № 
62858.501.4157; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212; ПИ № 
62858.501.4158, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3302/20.11.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 3400,00 
(три хиляди и четиристотин) лева, с ДДС. 

 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4159.1, със застроена площ 77 кв.м., 
бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3302/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2085,00 (две хиляди осемдесет и пет) лева с ДДС. 

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4159.2, със застроена площ 7 кв.м., бр. етажи 
1, предназначение: Селскостопанска сграда по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3302/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 189,00 (сто осемдесет и девет) лева с ДДС. 

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4159 е 1929,80 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4159.1, застр. площ 77 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2049,40 лева, за сграда с 
идентификатор 62858.501.4159.2, застр. площ 7 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда - 184,00 лева.  
 5. Продажбата по т.4, т.5 и т.6 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
8 Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 

 
 
 
 



  

 
МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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 № 101 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4162  и сграда с идент. 62858.501.4162.1, построена в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 и 2 от НПУРОИ 
 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4162,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2121,00 (две хиляди сто двадесет и един) лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 2121,00 (две хиляди 
сто двадесет и един) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4162.1, ЗП 144 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3889,00 (три хиляди осемстотин 
осемдесет и девет) лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет 
на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6010,00 (шест хиляди и 
десет) лева  

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4162  с площ от 707 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", съответстващ на УПИ I-501.4162 - 
жил.строителство, кв. 81 при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4163; ПИ № 
62858.501.4169; ПИ № 62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 3305/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив, за сумата 2121,00 (две хиляди сто двадесет и един) лева, с ДДС. 



  

 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4162.1, със застроена площ 144 
кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3305/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 3889,00 (три хиляди осемстотин осемдесет и 
девет) лева с ДДС. 

 Общата пазарна цена за земя и сграда е в размер на 6010,00 (шест хиляди и 
десет) лева с ДДС.  

   Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4162 е 2006,50 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4162.1, застр. площ 144 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 3832,60 лева. 
 5. Продажбата по т. 3 и т.4 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

6. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
7. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.3 и т.4. 
8 Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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 № 102 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4166, сграда с идент. 62858.501.4166.1, сграда с идент. 
62858.501.4166.2 и сграда с идент. 62858.501.4166.3 , построени в имота по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 и 2 от НПУРОИ 
 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4166,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 2040,00 (две хиляди и четиридесет) лева, с ДДС, определена по 
реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 2040,00 (две хиляди и четиридесет) 
лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4166.1, ЗП 128 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител 
на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 3449,00 (три хиляди четиристотин 
четиридесет и девет) лева с ДДС и определя сумата от 3449,00 (три хиляди 
четиристотин четиридесет и девет) лева с ДДС като цена за продажба на 
недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна 
оценка.  

3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4166.2, ЗП 32 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 877,00 (осемстотин седемдесет и 
седем) лева с ДДС и определя сумата от 877,00 (осемстотин седемдесет и седем) 
лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане 
въз основа на горепосочената пазарна оценка.  



  

4. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4166.3, ЗП 24 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер 648,00 (шестстотин четиридесет и осем) лева с ДДС и 
определя сумата от 648,00 (шестстотин четиридесет и осем) лева с ДДС като цена за 
продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 7014,00 (седем хиляди и 
четиринадесет) лева с ДДС.    

5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4166  с площ от 680 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", съответстващ на УПИ V -501.4166 - 
жил.строителство, кв. 81, при граници и съседи: ПИ № 62858.501.4168; ПИ № 
62858.501.4167; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 62858.501.4165; ПИ № 
62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3309/20.11.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 2040,00 
(две хиляди и четиридесет) лева, с ДДС. 

 6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4166.1, със застроена площ 128 
кв.м., бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за 
частна общинска собственост № 3309/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията – гр.Пловдив,  за сумата 3449,00 (три хиляди четиристотин 
четиридесет и девет) лева с ДДС.  

7. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4166.2, със застроена площ 32 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3309/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 877,00 (осемстотин седемдесет и седем) лева с ДДС. 

8. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4166.3, със застроена площ 24 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3309/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 648,00 (шестстотин четиридесет и осем) лева с ДДС. 

 Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 7014,00 (седем хиляди и 
четиринадесет) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4166 е 1929,80 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4166.1, застр. площ 128 кв.м., бр. етажи 1, 



  

предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 3406,70 лева, за сграда с 
идентификатор 62858.501.4166.2, застр. площ 32 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване – 851,70 лева и за сграда с идентификатор 
62858.501.4166.3, застр. площ 24 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: и  
Селскостопанска сграда – 631,00 лева.  
 9. Продажбата по т.5, т.6, т.7 и т.8 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

10. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
11. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.5, т.6, т.7 и т.8. 
12. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 
 

МОТИВИ:  С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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 № 103 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 

62858.501.4168, сграда с идент. 62858.501.4168.1 и сграда с идент. 
62858.501.4168.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 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 и 2 от НПУРОИ 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на поземлен имот № 

62858.501.4168,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. 
Пловдив в размер на 1242,00 (хиляда двеста четиридесет и два) лева, с ДДС, 
определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС и определя сумата от 1242,00 (хиляда 
двеста четиридесет и два) лева, с ДДС, като цена за продажба на недвижимия имот, 
предмет на разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка. 

2. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4168.1, ЗП 81 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Друг вид сграда за обитаване,  изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 2187,00 (две хиляди сто осемдесет и 
седем) лева с ДДС като цена за продажба на недвижимия имот, предмет на 
разпореждане въз основа на горепосочената пазарна оценка.  

3. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на построената в имота 
сграда с идентификатор 62858.501.4168.2, ЗП 28 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер 756,00 (седемстотин петдесет и шест) лева с ДДС като 
цена за продажба на недвижимия имот, предмет на разпореждане въз основа на 
горепосочената пазарна оценка.  

4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на ПИ № 62858.501.4168  е с площ от 414 кв.м., с трайно предназначение 
„Урбанизирана” и с НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  по кад. карта и кад.регистри 
на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на 
АГКК - София, ул. "Петър Берон", съответстващ на УПИ VІІ -501.4168 - 
жил.строителство, кв. 81 при граници и съседи: ПИ № 62858.501.1089; ПИ № 
62858.501.4167; ПИ № 62858.501.4166; ПИ № 62858.501.4169; ПИ № 
62858.501.1212, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3311/20.11.2018 
г., надлежно вписан в Службата по вписванията – гр.Пловдив, за сумата 1242,00 
(хиляда двеста четиридесет и два) лева, с ДДС. 



  

 5. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на сграда с идент. 62858.501.4168.1, със застроена площ 81 кв.м., 
бр. етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3311/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 2187,00 (две хиляди сто осемдесет и седем) лева с ДДС.  

6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се извърши 
продажба на сграда с идент. 62858.501.4168.2, със застроена площ 28 кв.м., бр. 
етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК-София, актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 3311/20.11.2018 г., надлежно вписан в Службата по вписванията – 
гр.Пловдив,  за сумата 756,00 (седемстотин петдесет и шест) лева с ДДС. 

Общата пазарна цена за земя и сгради е в размер на 4185,00 (четири хиляди сто 
осемдесет и пет) лева с ДДС.    

Данъчната оценка на поземлен имот № 62858.501.4168 е 1174,90 лева, за 
сграда с идентификатор 62858.501.4168.1, застр. площ 81 кв.м., бр. етажи 1, 
предназначение: Друг вид сграда за обитаване – 2155,80 лева, за сграда с 
идентификатор 62858.501.4168.2, застр. площ 28 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: 
Селскостопанска сграда – 736,20 лева.  
 7. Продажбата по т.4, т.5 и т.6 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

8. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
9. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат от 

купувача на имотите по т.4, т.5 и т.6. 
10. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 

“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен 
търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ:   С оглед осигуряване на приходната част на бюджета, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 
За  22 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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 № 104 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с 
идентификатор  № 87669.23.18, образуван от поземлен имот с идентификатор  
87669.23.7 - 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

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

частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 87669.23.18, 
образуван от поземлен имот с идентификатор 87669.23.7, с площ от 24.354 дка, с 
трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Нива“ в местността „Чарлъшки ливади“, при граници и съседи: ПИ № 87669.23.17; 
ПИ № 87669.23.15; ПИ № 87669.23.8; ПИ № 87669.23.9 и ПИ № 87669.22.42  - 
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 
общинска собственост № 2648 от 14.04.2016 г. и Акт № 01 от 19.02.2019 г. за 
поправка на Акт за публична общинска собственост № 2648 от 14.04.2016 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 чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската 
собственост.  



  

 
 

МОТИВИ:  Поради това, че поземлен имот с идентификатор  № 87669.23.18, 
образуван от поземлен имот с идентификатор 87669.23.7 е с нов начин на трайно 
ползване „Нива“, е необходимо е да 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 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 № 105 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 87669.1.21 
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 - София. 

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

местната администрация и чл. 60, ал. 4б от Правилника за организацията и дейността 
на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация,  във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 2, 
ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица”. 

 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор ПИ № 87669.1.21, 
с трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност "Кара 
дере", при граници и съседи: ПИ № 87669.1.8; ПИ № 87669.1.6; ПИ № 87669.1.20; 
ПИ № 87669.1.4 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 – София, актуван с Акт № 
01/04.02.2019 година за поправка на Акт за ПОС № 3095/22.01.2018 г.  

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на решението 
по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на собствеността от 
публична в частна общинска собственост на описания по т. І.1. общински поземлен 
имот и отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската 
собственост.  

 
 
 
 



  

 
 
МОТИВИ:  Необходимо е да започне процедура по промяна на характера на 

собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно ползване „Нива”, 
от публична общинска собственост в частна общинска собственост.  Ето защо, 
Общински съвет 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 № 106 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.1.33, определен с протокол 
на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.1.33, с площ от 2.661 дка, с трайно 
предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване „Овощна 
градина“, ІV категория в местността „Дъбака“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.1.34; ПИ № 66915.1.3; ПИ № 66915.1.4 и ПИ № 66915.1.21, определен с 
протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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, актуван с акт за частна общинска собственост  № 0182-14 от 
05.05.2006 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба           
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№ 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 влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 107 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.4.13, определен с протокол 
на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.4.13, с площ от 3.511 дка, с трайно 
предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване „Овощна 
градина“, V категория в местността „Гьопса“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.4.5; ПИ № 66915.4.26; ПИ № 66915.4.6 и ПИ № 66915.4.15, определен с 
протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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, актуван с акт за частна общинска собственост № 2447 от 
24.03.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба           
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№ 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 влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 108 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.73, определен с протокол 
на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.7.73, с площ от 2.881 дка, с трайно 
предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване „Овощна 
градина“, ІV категория в местността „Баш пара“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.7.122; ПИ № ПИ № 66915.7.79; ПИ № 66915.7.78 и ПИ № 66915.7.77, 
определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ 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, актуван с акт за частна общинска собственост                   
№ 2453 от 26.03.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба           
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№ 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 влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 109 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.146 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.7.146, с площ от 8.499 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, ІV категория в местността „Баш пара“, при граници и съседи: 
ПИ   № 66915.7.147; ПИ № ПИ № 66915.7.141; ПИ № 66915.7.85 и ПИ № 66915.7.87 
- частна 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, актуван с акт за общинска 
собственост  № 0360-14 от 20.12.2006 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

  
 

МОТИВИ: Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 110 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.182 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.7.182, с площ от 6.499 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, V категория в местността „Баш пара“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.7.54; ПИ № ПИ № 66915.7.94; ПИ № 66915.7.183 и ПИ № 66915.7.95 - 
частна 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, актуван с акт за общинска 
собственост  № 2454 от 26.03.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 111 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.185 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и дейността 
на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.7.185, с площ от 3.000 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, ІV категория в местността „Баш пара“, при граници и съседи: 
ПИ                         № 66915.7.184; ПИ № ПИ № 66915.7.79; ПИ № 66915.7.5 и ПИ № 
66915.7.77 - частна 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, актуван с акт за 
общинска собственост  № 2443 от 21.03.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

  
МОТИВИ: Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 

градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 112 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.11.33 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.11.33, с площ от 7.183 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, V категория в местността „Чаирите“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.11.85; ПИ № 66915.11.152; ПИ № 66915.11.68; ПИ № 66915.11.241  и ПИ 
№ 66915.11.67 - частна 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, актуван с акт за общинска собственост  № 2457 от 27.03.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 
МОТИВИ: Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 

градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 113 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО:  Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.11.42 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.11.42, с площ от 1.892 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, V категория в местността „Чаирите“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.11.64; ПИ № 66915.11.41; ПИ № 66915.11.46 и ПИ № 66915.11.43 - частна 
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, актуван с акт за общинска 
собственост  № 70 от 15.10.2003 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

 
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 114 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване 

на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.77, определен с протокол на комисията 
по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.12.77, с площ от 1.222 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, ІV категория в местността „Каарачите“, при граници и съседи: 
ПИ № 66915.12.87; ПИ № 66915.12.88; ПИ № 66915.12.27 и ПИ № 66915.12.25, 
определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ 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, актуван с акт за частна общинска собственост  
№ 1829 от 13.03.2012 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 
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ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

  
 
МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 

градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 115 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.15.2 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.15.2, с площ от 6.598 дка, с трайно 
предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване „Овощна 
градина“, V категория в местността „Юрта“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.15.93; ПИ № 66915.15.89; ПИ № 66915.15.167; ПИ № 66915.15.104; ПИ № 
66915.15.103 и ПИ № 66915.15.102 - частна 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, актуван с акт за общинска собственост  № 2462 от 06.04.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 116 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.15.110 - частна 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.15.110, с площ от 4.047 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, ІV категория в местността „Юрта“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.15.109; ПИ № 66915.15.85; ПИ № 66915.15.134 и ПИ № 66915.15.86 - 
частна 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, актуван с акт за общинска 
собственост  № 2464 от 06.04.2015 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 



  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  
 

МОТИВИ:  Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 117  
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.11.45, определен с 
протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ 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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската 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 
„Овощна градина“ в „Нива“ на общински поземлен имот, както следва:  

- Поземлен имот с идентификатор  № 66915.11.45, с площ от 1.901 дка, с 
трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване 
„Овощна градина“, V категория в местността „Чаирите“, при граници и съседи: ПИ                         
№ 66915.11.64; ПИ № 66915.11.44; ПИ № 66915.11.46 и ПИ № 66915.11.67, 
определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ 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, актуван с акт за частна общинска собственост  
№ 2458 от 27.03.2015  г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне процедура по 
промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. общински поземлен имот 
в съответствие с чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и 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. 
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apis://NORM|4098|8|19|/


  

ІІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. ІІ. да започне процедура по 
отразяване на промяната по реда на Закона за общинската собственост.  

  
 

МОТИВИ: Исканата промяна на начина на трайно ползване от „Овощна 
градина“ в „Нива“ на горния поземлен имот е поради това, че парцелът е бил стара 
градина, но в момента представлява празен терен, който не се ползва по 
предназначение. Ето защо, Общински съвет 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 № 118 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

  
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 189, взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г. 

на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Д. С. Д. и 
Д. С. Д. върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.413 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец. 

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

местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 189, взето с протокол № 

6 от 04.06.2015 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж Д. С. Д. и Д. С. Д. върху общински урегулиран поземлен имот № 
35300.503.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.  

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

 
МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в 

посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен инвестиционен проект за 
жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е сключен окончателен договор за 
суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се 
предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение. Ето защо, Общински 
съвет 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 № 119 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

  
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 272, взето с протокол № 12 от 26.09.2013 

г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на В.А. В. 
и З. Д. В. върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.16.36 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново.  
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 89, ал. 3, т. 15 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
1.Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 272, взето с протокол № 

12 от 26.09.2013 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж В.А. В. и З. Д. В. върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.16.36 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново.  
 

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

МОТИВИ: Не са спазени условията по т. ІІ,  т. ІV и т.V от договора, като в 
посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен инвестиционен проект за 
жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е сключен окончателен договор за 
суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се 
предприемат действия по отмяна на горепосоченото решение. Ето защо, Общински 
съвет 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 № 120 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 

38950.57.101 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 10,00  /десет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в ПИ № 
38950.57.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
С.А.М. , да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.57.101 с площ 498 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  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, местност 
"Манастира", идентичен с УПИ V-57.101, кв.71, образуван в изпълнение на Заповед 
№ РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив и Решение № 
КЗЗ-34/28.10.2016 г. на Комисията за зем.земи при МЗХ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 38950.57.102; ПИ 
№ 38950.57.107; ПИ № 38950.57.106; ПИ № 38950.57.100; ПИ № 38950.502.9029 за 
построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план 
на с. Костиево, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 



  

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

МОТИВИ:  Кандидатите отговарят на нормативно определените условия, 
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от 
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо 
право на строеж на жилищна сграда.  Ето защо, Общински съвет 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 № 121 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 

38950.57.119 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 10,00  /десет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в ПИ № 
38950.57.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
И.С.И., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.57.119 с площ 619 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  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, местност 
"Манастира", идентичен с УПИ ХХІІІ-57.119, кв.71, образуван в изпълнение на 
Заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив и 
Решение № КЗЗ-34/28.10.2016 г. на Комисията за зем.земи при МЗХ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 38950.57.120; ПИ 
№ 38950.57.85; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.118 за построяване на жилищна 
сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Костиево, Община 
„Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 



  

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
 

МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените условия, 
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от 
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо 
право на строеж на жилищна сграда.  Ето защо, Общински съвет 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 № 122 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 

38950.57.120 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 

 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 10,00  /десет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в ПИ № 
38950.57.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
К.Й.М. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.57.120 с площ 619 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  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, местност 
"Манастира", идентичен с УПИ ХХІV-57.120, кв.71, образуван в изпълнение на 
Заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив и 
Решение № КЗЗ-34/28.10.2016 г. на Комисията за зем.земи при МЗХ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 38950.57.121; ПИ 
№ 38950.57.85; ПИ № 38950.57.157; ПИ № 38950.57.119 за построяване на жилищна 
сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. Костиево, Община 
„Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 



  

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
 

МОТИВИ: Видно от подадените документи се установява, че заявителят не 
се легитимира като собственик на недвижими имоти на територията на страната,  
живее със семейството си в семейната къща на родителите си, и предвид 
социалното им положение  е налице обоснована нужда от решаване на жилищния 
проблем на семейството. Ето защо, Общински съвет 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 № 123 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 

38950.57.121 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 4 б от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 
от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 10,00  /десет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната застроена 
площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в ПИ № 
38950.57.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, 
Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Я.Х.М. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 38950.57.121 с площ 593 кв.м., трайно 
предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Ниско застрояване (до 10м)"  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, местност 
"Манастира", идентичен с УПИ ХХV-57.121, кв.71, образуван в изпълнение на 
Заповед № РД-09-413/13.04.2016 г. на кмета на Община "Марица" - Пловдив и 
Решение № КЗЗ-34/28.10.2016 г. на Комисията за зем.земи при МЗХ, с отреждане за 
нискоетажно жилищно застрояване, при граници на имота: ПИ № 38950.57.85; ПИ 
№ 38950.57.157; ПИ № 38950.57.120 за построяване на жилищна сграда, съгласно 
предвижданията на застроителния план на с. Костиево, Община „Марица”, област 
Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 



  

гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 
собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
 

МОТИВИ:  Кандидатът отговаря на нормативно определените условия, 
включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от 
обсъждане и вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо 
право на строеж на жилищна сграда.  Ето защо, Общински съвет 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 № 124 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 

поземлен имот № 47086.22.311 в полза на лица с установени жилищни нужди. 
 

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

   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 

размер на 15,00  /петнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на жилищна сграда в 
ПИ № 47086.22.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда 
на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на П.Т.А. 
и К. Г. А. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 47086.22.311, с площ 500 кв.м., с трайно 
предназначение на територия „Урбанизирана” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до 10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-
1656/09.10.2013 година на Началника на СГКК- Пловдив,  УПИ ІХ-22.311, кв.95, 
съгласно  одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед № РД-09-1016/13.08.2013 година на 
кмета на общината, с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване, при граници 
на имота: ПИ № 47086.22.321; ПИ № 47086.22.312; ПИ № 47086.502.396; ПИ № 
47086.22.310 за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Маноле, Община „Марица”, област Пловдив. 

3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база вече 
определената и одобрена пазарна цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран оценител на 
имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на Община 
“Марица” да извърши всички необходими последващи действия по учредяване на 
гореописаното право на строеж, съгласно изискванията на Закона за общинската 



  

собственост и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
 

МОТИВИ:  Заявителите не се легитимират като собственици на недвижими 
имоти на територията на страната. По данни на кмета на селото семейството им 
живее под наем на квартира от много години. Ето защо, Общински съвет 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 № 125 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ОВИ и САРИ“ ООД за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 11845.59.136 и УПИ 59.332-сладкарски цех в 
м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран 
поземлен имот за сладкарски цех. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 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 № 11845.59.136 и УПИ 59.332-сладкарски цех в м.”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран поземлен имот за  

 
 

сладкарски цех 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.136 и УПИ 59.332-сладкарски 

цех в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица“, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 413-Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  
Поз>30% и височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителя „ОВИ и САРИ“ ООД 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 „ОВИ и САРИ“ ООД 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: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 126 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от П. Г. Г. за издаване на разрешение за изработване 

проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 11845.61.9 в м.”Владимиров Чифлик” по кадастралната 
карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на три урегулирани поземлени имоти за „жилищно 
строителство“. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 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 

поземлен имот с идентификатор 11845.61.9 в м.”Владимиров Чифлик” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на три урегулирани поземлени имота за  

 
 

„жилищно строителство“ 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор 11845.61.9 в м.”Владимиров Чифлик” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
410-Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  Поз>45% и 
височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителят П. Г. Г. 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 П. Г. Г. 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намренеие, Общински 
съвет 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 № 127 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ИВ ИН 2“ ЕООД за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 35300.2.256 и № 35300.2.257 в 
м.”Баткъните” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за „производствена и складова дейност и ООД“. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 35300.2.256 и № 35300.2.257 в м.”Баткъните” по кадастралната 
карта на с.Калековец,, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
 

 „производствена и складова дейност и ООД“ 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeни имоти с идентификатори № 35300.2.256 и № 35300.2.257 в 

м.”Баткъните” по кадастралната карта на с.Калековец, Пловдивска област попадат 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 649-Смф с 
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на 
застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителя „ИВ ИН 2“ ЕООД да изготви проектите от името на общината, 
както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

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

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

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

 Възлага на „ИВ ИН 2“ ЕООД 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намренеие, Общински 
съвет 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 № 128 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „КОЛОС 2000“ ЕООД за издаване на разрешение 

изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) 
в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 11845.28.18 в м.”Вельовица” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област и 
УПИ 028008-І-търговски комплекс-магазин за промишлени стоки и офис, във 
връзка с провеждане  за процедура по промяна предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлeн имот с 
идентификатор № 11845.28.18 и обединяване с УПИ 028008-І-търговски комплекс-
магазин за промишлени стоки и офис, като се отрежда един урегулиран поземлен 
имот за „обществено обслужване, производствени и складови дейности“.  

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 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 

изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн 
имот с идентификатор № 11845.28.18 в м.”Вельовица” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област и УПИ 028008-І-търговски 
комплекс-магазин за промишлени стоки и офис, във връзка с провеждане на 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлeн имот с идентификатор № 11845.28.18 и 
обединяване с УПИ 028008-І-търговски комплекс-магазин за промишлени стоки и 
офис, като се отрежда един урегулиран поземлен имот за  

 
обществено обслужване, производствени и складови дейности 

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 11845.28.18 и УПИ 028008-І-търговски 
комплекс-магазин за промишлени стоки и офис по кадастралната карта на 
с.Войводиново, община „Марица“, област Пловдив попадат по Общ устройствен 



  

план на Община „Марица” в структурна единица 415-Псп с нетни устройствени 
показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

 
Възложителя „КОЛОС 2000“ ЕООД да изготви проектите от името на 

общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред 
съответните институции.  

 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

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

 Възлага на „КОЛОС 2000“ ЕООД 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: С цел осъщестяване на инвестиционно намренеие, Общински 

съвет 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 № 129 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от М. Й. Ч. и Т. Ц. Г. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 11845.29.12 в м.”Вельовица” по кадастралната 
карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за складова дейност и 
ООД. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 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 № 11845.29.12 в м.”Вельовица” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

складова дейност и ООД. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.29.12 в м.”Вельовица” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
414-Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и 
височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на 
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и 
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 



  

изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителят М. Й. Ч. и Т. Ц. Г. 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. Й. Ч. и Т. Ц. Г. 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 130 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 78080.144.365, м.”Долни ливади” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на 
Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените 
места по силата на различни  административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 
ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 38 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 – План за 
регулация и застрояване (ПРЗ на поземлен имот № 78080.144.365, м.”Долни ливади” 
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с начин 
на трайно ползване-нива за изграждането на обект: 

 
Включване в ЗРП за складово-производствена дейност и ООД 

 
Поземлен имот № 78080.144.365, м.”Долни ливади” по кадастралната карта на 

с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област да се урегулира с устройствени 
показатели Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 180-
Псп (складово-производствена устройствена зона) с нетни устройствени показатели 
Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина на застрояване до 12 м.  

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

 



  

Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в 

цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на 
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова 
извадка от кадастралната карта на землището на населеното място в М 1: 1 000 като 
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ. 

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да 
се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи 
на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното планово – 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 131 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 78080.144.368, м.”Долни ливади” по 
кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на 
Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените 
места по силата на различни  административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 

ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 38 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 – План за 
регулация и застрояване (ПРЗ на поземлен имот № 78080.144.368, м.”Долни ливади” 
по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с начин 
на трайно ползване-нива за изграждането на обект: 

 
Включване в ЗРП за складово-производствена дейност и ООД 

 
Поземлен имот № 78080.144.368, м.”Долни ливади” по кадастралната карта на 

с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област да се урегулира с устройствени 
показатели Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 180-
Псп (складово-производствена устройствена зона) с нетни устройствени показатели 
Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина на застрояване до 12 м.  

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

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



  

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

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да 
се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи 
на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при 

необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни 
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното планово – 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 132 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от Г. С. П. за изменение  на Общ устройствен план 

на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 125-Псп 
(складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност “Три могили“, 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. 16, ал. 7 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: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 125-Псп (складово-производствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Три 
могили“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти № 
78080.29.3 и № 78080.29.1 в м.”Три могили“ по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 133 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

  
ОТНОСНО: Предложение от М. Н. Г. за изменение  на Общ устройствен план 

на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 507-Жм 
(жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, 
местност “Караачите“, 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. 16, ал. 7 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: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 507-Псп (жилищна структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Караачите“, 
Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти № 
66915.12.24-частна собственост и част от поземлени имоти с идентификатори 
№ 66915.12.69-полски път и № 66915.12.87-напоителен канал в м.”Караачите“ 
по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, 
съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 134 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от С. К. О. за издаване на разрешение за изработване 

проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 35300.14.160 и УПИ 14.206-производствени и складови 
дейности, ООД, жил. строителство в м.”Кедерица” по кадастралната карта на 
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „производствени и складови 
дейности, ООД, жил. строителство“. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 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 № 35300.14.160 и УПИ 14.206-производствени и складови 
дейности, ООД, жил. строителство в м.”Кедерица” по кадастралната карта на 
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

 
„производствени и складови дейности, ООД, жил. строителство“ 

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeни имоти с идентификатори № 35300. 14.160 и № 35300.14.206 в 
м.”Кедерица” по кадастралната карта на с.Калековец, Пловдивска област попадат 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 330-Смф с 
нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на 
застрояване до 12 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителя С. К. О. да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

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

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

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

 Възлага на С. К. О. 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: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет 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 № 135 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 61412.24.6, м.”Маюков алчак” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на 
Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените 
места по силата на различни  административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 

1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 38 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 – План за 
регулация и застрояване (ПРЗ на поземлен имот № 61412.24.6, м.”Маюков алчак” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на 
трайно ползване-нива за изграждането на обект: 

 
Включване в ЗРП за жилищно застрояване 

 
Поземлен имот № 61412.24.6, м.”Маюков алчак” по кадастралната карта на 

с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област да се урегулира с устройствени 
показатели Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица Жм 
(жилищна устройствена зона) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  
Поз>45% и височина на застрояване до 10 м.  

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

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



  

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

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да 
се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи 
на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Проектите  да се съгласува със съответните администрации, а при необходимост 

и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 
128, ал. 6 от ЗУТ.  
            Одобрява приложеното планово – 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет 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 № 136 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО:  ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ М. А. Б. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА 
СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 518-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА  УСТРОЙСТВЕНА 
СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.РОГОШ, МЕСТНОСТ 
„КЕРАНИТЕ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 62858.18.1041 
по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област 
Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност и обществено 
обслужваща дейност“. 

 
ОСНОВАНИЕ:  ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ 
 
   След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф 
(смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Рогош, местност „Кераните“, Община „Марица“, 
включващо поземлени имоти № 62858.18.1041-частна собственост и част от 
общински имоти № 62858.18.57-път ІV-клас 62858.18.184-полски път и № 
62858.18.578-път ІV-клас по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, 
Община „Марица“, област Пловдив с площ и регистър координати на граничните 
точки по приложената ситуация. 

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

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 



  

за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор  № 62858.18.1041 по кадастралната карта на с.Рогош, местност 
“Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

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

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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

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

 Възлага на М. А. Б. да проведе процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    



  

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

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

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

МОТИВИ:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 137 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от „ТАМДИД“ ЕООД за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлени имоти с идентификатори № 11845.28.9 и № 11845.28.10 в 
м.”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани 
поземлени имоти за складова дейност и ООД. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  

 
   След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на ПУП 

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.28.9 и № 11845.29.10 в м.”Вельовица” по кадастралната 
карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

 
 

складова дейност и ООД 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeни имоти с идентификатори 11845.28.9 и № 11845.29.10 в 

м.”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 414-Псп и 415-Псп с нетни устройствени показатели Пз<60%, 
Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителя „ТАМДИД“ ЕООД да изготви проектите от името на общината, 
както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

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

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

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

 Възлага на „ТАМДИД“ ЕООД 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: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет 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 № 138 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от С. Б. Ц. и К. Б. Ц. за издаване на разрешение за 

изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот идентификатор № 11845.54.251 в м.”Када пара” по кадастралната 
карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ 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. 16, ал. 7 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 
идентификатор № 11845.54.251 в м.”Када пара” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
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 идентификатор № 11845.54.251 в м.”Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
427-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и 
височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 
1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на 



  

Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и 
Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с 
теренните дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП 
на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Възложителите С. Б. Ц. и К. Б. Ц. да изготви проектите от името на общината, 
както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на предназначението 
на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на С. Б. Ц. и К. Б. Ц. 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет 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 № 139 

 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

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

трасе на подземна оптична кабелна мрежа възоснова на инвестиционна инициатива 
свързана с разширяване обхвата на електронната мрежа на ЕТ „Енджъл Софт – 
Ангел Гаров „ свързана със заявка за оптична свързаност на фирма „ Интерлинк „ 
АД в УПИ 033037 индустриално – търговска зона / ПИ 33.37 по КК на с. 
Бенковски.Подземната оптична кабелна мрежа ще премине през следните 
поземлени  имоти : №24.83, 26.68, 140.5, 140.6, 140.7, 140.34, 140.81, 501/1100, 
501.1106, 501.1173 по КК на с Царацово и имоти №33.22, 33.23 по КК на с. 
Бенковски, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП-ПП. 
Съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ парцеланият план е обявен в бр.7/22.01.2019г. на 
Държавен вестник.В едномесечния срок от обнародването му в Държавен 
вестник не са постъпили писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробния устройствен план. 

 
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 разширение на подземна оптична кабелна мрежа– отклонение от с. 
Царацово за  „Интерлинк“ АД  в УПИ 033037 индустриално – търговска зона / ПИ 
33.37  преминаваща през поземлени имоти №24.83, 26.68, 140.5, 140.6, 140.7, 
140.34, 140.81, 501/1100, 501.1106, 501.1173 по КК на с Царацово и имоти №33.22, 
33.23 по КК на с. Бенковски, община „Марица по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето 
имоти.  
Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд-гр.Пловдив в 30/ дневен срок от обнародването му в държавен 
вестник. 
 
 
 
 
 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с разширение на подземна оптична кабелна мрежа, 



  

Общински съвет 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 № 140 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

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

комплексен проект  на трасе на кабелна линия 1kV от нов кабелен разпределитен 
шкаф  до ново електромерно табло ТЕПО 2Т+1М, монтирано пред ПИ №  
11845.43.50 по кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129(1) от ЗУТ, във връзка с 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  
 

   След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план 
(ПП) на трасе на кабелна линия 1kV от нов кабелен разпределитен шкаф  до ново 
електромерно табло ТЕПО 2Т+1М, монтирано пред ПИ №  11845.43.50 по 
кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд-гр.Пловдив в 30/ дневен срок от обнародването му в държавен 
вестник. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с електрозахранване на  жилищна сграда, Общински 
съвет 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 № 141 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „АК-СИ“ ЕООД за изменение  на Общ 

устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 236-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, 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. 16, ал. 7 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: 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, 
местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлени 
имоти № 73242.68.17 – частна собственост и част от поземлен имот № 
73242.66.22 - общински полски път по кадастралната карта на с.Труд, местност 
“Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното 
предложение. 

Възлага на „АК-СИ“ ЕООД 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: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет 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 № 142 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „ИМОТИ ОНЛАЙН“ ЕООД за изменение  на 

Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна 
единица 129-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Пръднев кладенец“, 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. 16, ал. 7 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: 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 129-Псп (складово-производствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност 
“Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлен 
имот с идентификатор  № 03839.33.29 в м.”Пръднев кладенец“ по кадастралната 
карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно 
приложеното предложение. 

Възлага на възложителя 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет 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 № 143 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от „САС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение 
на структурна единица 129-Псп (складово-производствена структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Пръднев 
кладенец“, 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. 16, ал. 7 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: 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 129-Псп (складово-производствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност 
“Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлен 
имот с идентификатор  № 03839.33.28 в м.”Пръднев кладенец“ по кадастралната 
карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област, съгласно 
приложеното предложение. 

Възлага на възложителя 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет 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 № 144 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за определяне на място за 

ситуиране на: „Паметна плоча на загиналите във войните“ в УПИ I-културен дом и 
зеленина, от кв.25, по плана на с. Ясно поле /ПИ с идентификатор №87669.502.209, 
по кадастрална карта/. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за определяне на място 
за ситуиране на: „Паметна плоча на загиналите във войните” в УПИ I – 
културен дом и зеленина, от кв.25, по плана на с. Ясно поле /ПИ с 
идентификатор №87669.502.209, по КК/. 

 
МОТИВИ:  Във връзка с благоустрояване на селото и в памет на загиналите 

във войните, Общински съвет 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 № 145 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
 ОТНОСНО: Именуване на улица в с. Строево. 
 

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

местната администрация 
 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
   Именува новосъздадената улица в с. Строево, както следва:  
 
        Улица „Изгрев“ 
 
 Новосъздадената улица попада в 014 избирателна секция. 
 
 

МОТИВИ:  В с. Строево има улица която не е именувана и в номенклатурата 
на ЕСГРАОН не е даден код и номерация на парцелите. Ето защо, Общински съвет 
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 № 146 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление 

на отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 за 2018 година 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 

9 от Закона за управление на отпадъците 
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на 
Община „Марица“ 2015-2020  през  2018 година, съгласно Приложение № 1. 

 
МОТИВИ:  Във връзка със заложения механизъм за контрол и отчитане на 

изпълнението на програмата за управление на отпадъците. Ето защо, Общински 
съвет 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 № 147 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на 

Общински план за развитие на Община „Марица“ 2014г.-2020г. за 2018 год.  
   
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за 
регионалното развитие. 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за 
развитие на Община „Марица“ 2014г.-2020г. за 2018 год.  

 
 

МОТИВИ:  С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за регионалното 
развитие и Правилника за неговото прилагане  е изработен годишен доклад за 
наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие. Ето защо, Общински 
съвет 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 № 148 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане  на Общинска програма за закрила на детето – община 

„Марица” за 2019г. 
 

ОСНОВАНИЕ:  Във връзка с чл.3 от Правилника за прилагането на Закона за 
закрила на детето /ППЗЗД/ и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА е 
необходимо приемането на изготвената от Комисията за детето ОБЩИНСКА 
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – ОБЩИНА „МАРИЦА” за 2019г. 

 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Приема Общинска програма за закрила на детето – община „Марица” за 

2019г., съгласно Приложение 1 
 
 

МОТИВИ:  В изпълнение на Закона за закрила на детето, Националната 
стратегия за закрила на детето и Конвенция на ООН за правата на детето общините 
разработват общински програми и стратегии за детето, с които се уреждат правата, 
принципите и мерките за закрила на детето. Ето защо, Общински съвет 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 № 149 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план-програма за 

развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица Област 
Пловдив за 2018-2019г. и приемане на Годишен план-програма за развитие на 
социалните услуги на територията на Община „Марица”, Област Пловдив за 2019г.-
2020г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21,ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал.3 от 
ЗСП и чл.36 б”, ал.1 и ал.4  от ППЗСП   

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план-програма за 

развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица Област 
Пловдив за 2018-2019г. 

2. Приема Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на 
територията на Община „Марица”, Област Пловдив за 2019г.-2020г. 

 
 

МОТИВИ: Необходимо е да се изготви Годишен план за развитие на 
социалните услуги на общинско равнище за 2019-2020г.  Ето защо, Общински 
съвет 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 № 150 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Отпуска еднократна финансова помощ за лечение на: 
И. А. Р. в размер на 500лв. 
М. Й. П. в размер на 500лв.  
С. Г. Х. в размер на 1000лв. 
 

 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 

определените изискванията. Ето защо, Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 151 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално 
слаби семейства или сираци. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица“ отпуска ежемесечна финансова помощ под формата 
на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна услуга през 
учебната 2018/2019г. на: 

 
Н. Д. Ц. – с. Скутаре,  
Н. В. К. – с. Скутаре,  
М. В. С. – с. Скутаре,  
А. А. А. – с. Строево,  
З. А. И. – с. Строево,  
М. А. И. – с. Строево,  
Ф. И. З. – с. Строево,  
Ф. С. Б. – с. Строево,  

 
МОТИВИ:  Предоставени са необходимите документи и са спазени 

определените изискванията. Ето защо, Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 152 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на средства на кметствата второстепенни 

разпоредители с бюджет. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, чл.5, ал.2,т.9, във връзка с ал.1 от 

ЗОП 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. При наличие на бюджетни средства или осигурено финансиране  от друг 

източник да се предоставят средства в размер до 50 000 лв. без ДДС на кметство – 
второстепенен разпоредител с бюджет, за изграждане и ремонт на спортни и детски 
площадки, намиращи се на тяхна територия, както следва: 
 кметство Войводиново      
 кметство Гр. Игнатиево    
 кметство Калековец          
 кметство Костиево            
 кметство Маноле              
 кметство Рогош                
 кметство Скутаре             
 кметство Строево             
 кметство Труд                  
 кметство Царацово           
  
 2. Възлага  на кметовете на  кметства  посочени в  т.1 в качеството им на 
второстепенни разпоредители с бюджет и на възложители по смисъла на чл.5, ал.2, 
т.9 от ЗОП да предприемат действия по целесъобразното изразходване на  
средствата от бюджета на община  Марица, чрез сключване на договори за 
изграждане и  ремонт. 
 3. Задължава Кмета на общината да приведе настоящето решение в 
изпълнение, като предостави  средствата по т.1 на поименно посочените кметства и 
да контролира тяхното целесъобразно изразходване. 

     
МОТИВИ: С цел навременното изграждане и ремонт на спортни и детски 

площадки в кметствата, е необходимо кметовете на кметства - второстепенни 
разпоредители с бюджет да предприемат действия по сключване на договори за 
изграждане и извършване на текущи и основни ремонти на спортни и детски 



  

площадки в кметствата. За целта се предлага да се предоставят средства на 
кметствата. Ето защо, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 153 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община 

 „Марица” . 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.83, ал.2 от 
Закона за публичните финанси и  чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда 
за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местни дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
„Марица” 
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности – Приложение № 1; 
 2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 
за периода 2020–2022 г. – Приложение № 1а; 
 3. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и разходите за 
лихви по него за периода 2020–2022 г. – Приложение № 6г; 
 4. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 
2020-2022 г. - Приложение № 8а; 

5. Прогноза на сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2020-
2022 г. – Приложение № 2. 

 
 

МОТИВИ: Съгласно указанията на Министерството на финансите и 
изискванията на Закон за публичните финанси, бюджетната прогноза за периода 
2020-2022 г. в частта за местни дейности на община „Марица”, следва да бъде 
одобрена от Общинския съвет.  

При разработването на прогнозата са взети предвид: 
- Решение № 52 на Министерски съвет от 31.01.2019 г.; 
- Указания от Министерство на финансите в БЮ № 1/08.02.2019 г.; 
- Собствените приходи - прогнозирани на база на реална оценка и анализ на 

събираемостта им. 
- Трансферите от централния бюджет - на равнището от 2019 г. 
- Разходите са ограничени до размера на очакваните собствени приходи и 

трансферите от централния бюджет; 



  

- Средствата за заплати са разработени при минимална работна заплата 610 
лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г. и 2022 г.; 

- Осигурителните плащания са предвидени при запазване на размерите и 
съотношенията от 2019 г. 
 В направената прогноза на сметките за средства от Европейския съюз за 
2020 г., 2021 г., 2022 г. е включен текущ проект, който ще продължи своето 
изпълнение и през следващите години, а именно: 
 • "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с.Граф 
Игнатиево, община Марица", под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 
 За обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на 
зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци на територията на община „Марица““ се предвижда да 
бъде приключен, като през 2020 г. ще се възстанови на общината предоставения 
заем от 300 000 лв. Ето защо, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  20 
Против  0 
Въздържали се 5 



  

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 № 154 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на предназначението на УПИ – 

Детска градина кв. 38 по действащия регулационен план на с. Скутаре, община 
Марица, Пловдивска област и образуване на нови урегулирани поземлени имоти. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС в съответствие 

с чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл. 134, ал.8 от ЗУТ. 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

   ОбС Марица дава съгласие за промяна на предназначението на УПИ – Детска 
градина кв.38 по действащия регулационен план на с. Скутаре,  община Марица, 
Пловдивска област и образуване на нови урегулирани поземлени имоти. 
   Възлага на Кмета на община „Марица“ да извърши последващи действия съгласно 
ЗУТ. 
   Решението да се съобщи на заинтересованите лица, съгласно чл.124 б, ал.2 от 
ЗУТ. 
 

МОТИВИ: Имотът в които се намираше старата  градина е с площ 9,279 дка. 
Вече година и половина е необитаем и трудно се поддържа. Предложението на 
кмета на с. Скутаре е да се раздели на две части и в южната новообразувала се част 
да се образуват нови урегулирани имоти предназначени за жилищни нужди.  

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 155 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „БАРСА ТРАНС“ ООД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО 
РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 236-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ТРУД, 
МЕСТНОСТ „ГЕРЕНА“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 73242.68.8 в 
м.”Герена“ по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска 
област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейности и ООД“. 
 

ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С 
ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф 
(смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, “, включващо 
поземлени имоти с идентификатор № 73242.68.8-частна собственост и части от 
поземлени имоти с идентификатори № 73242.22.22-общински полски път, № 
73242.68.19-отводнителен канал и № 73242.68.20-общински полски път, с площ и 
регистър координати на граничните точки по приложената ситуация. 

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

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор  № 73242.68.8 в м.”Герена“ по кадастралната карта на с.Труд, 



  

Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за 
процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

„производствена и складова дейности и ООД“. 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

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

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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

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

 Възлага на „БАРСА ТРАНС“ ООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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

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

на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет 



  

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

МОТИВИ: С цел осъщестяване на инвестиционно намрение, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 156 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение от З. З. Й. за изменение  на Общ устройствен 

план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 605-
Псп (складово-производствена структурна единица/зона) като собственичка на 
поземлен имот по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, местност 
“Шейтан язма“, 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. 16, ал. 7 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: 
 
Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 

касаещо разширение на структурна единица 605-Псп (складово-производствена 
структурна единица/зона) за включване на поземлен имот № 47113.5.11 
кадастралната карта на с.Манолско Конаре, местност “Шейтан язма“, Община 
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени имоти по кадастралната карта 
на с.Ясно поле: № 87669.28.43-общински полски път, № 87669.28.40-общински 
полски път и поземлени имоти по кадастралната карта на с.Манолско Конаре: № 
47113.3.1-общински полски път, № 47113.3.3-общински полски път, № 
47113.3.4-общински полски път, № 47113.5.1-общински полски път, № 
47113.4.31-общински полски път и № 47113.5.11-частен имот в м.”Шейтан язма“ 
по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска 
област, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 157 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: 

“ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90, за нуждите на имот 
с идентификатор 11845.47.3, по полски пътища  по КК на с. Войводиново, Община 
Марица“ 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с 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 ПУП - Парцеларен план на трасе за проектиране на обект: 
„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90, за нуждите на имот 
с идентификатор 11845.47.3, по полски пътища  по КК на с. Войводиново, Община 
Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на 
вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с 
искане от „КОМ ТРАК“ООД, ЕИК 116540956 с вх.№ 53-01-25(1)/07.03.2019г.  
 
Трасето за проектиране на  водопровод по следата на вариант единствен,  нанесен 
върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез 
общински съвет „Марица“ пред административен съд – гр. Пловдив в 30 дневен 
срок от обнародването му в държавен вестник. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с инвестиционно намерение, Общински съвет намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 158 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „СТАНКОВ-2005“ ЕООД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ  НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО 
РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 422-СМФ (СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА  
УСТРОЙСТВЕНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА/ЗОНА) ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА 
С.ВОЙВОДИНОВО, МЕСТНОСТ „КАРА ТОПРАК“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.  

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - 
План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 11845.11.11 по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Кара топрак“, Община „Марица“, 
област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност и обществено 
обслужваща дейност“. 

 
ОСНОВАНИЕ:  ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 422-Смф 
(смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по 
кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Кара топрак“, Община „Марица“, 
включващо поземлени имоти № 11845.11.11, № 11845.11.12, № 11845.11.17  и  № 
11845.11.18-частна собственост по кадастралната карта на с.Войводиново, местност 
“Кара топрак“, Община „Марица“, област Пловдив с площ и регистър координати на 
граничните точки по приложената ситуация. 

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

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

След влизане в сила на решението за одобряване на проекта за изменение на 
ОУП на Община „Марица“, дава разрешение за изработване проект на ПУП – План 
за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 



  

Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с 
идентификатор  № 11845.11.11 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност 
“Кара топрак“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя 
за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  

„производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
 

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл. 
18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на държавен 
здравен контрол. 

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

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

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

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

 Възлага на „СТАНКОВ-2005“ ЕООД да проведе процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    



  

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

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

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

МОТИВИ: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 159 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление от А. И. К. и С. Б. К. за издаване на разрешение 

изработване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлeни имоти с идентификатори № 73242.21.9 и № 73242.21.10  в м.”Адата” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област, във връзка 
с провеждане  за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се отрежда един урегулиран 
поземлен имот за „производствена и складова дейност и обществено обслужваща 
дейност“.  

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 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 поземлeни  имоти с 
идентификатори № 73242.21.9 и № 73242.21.10  в м.”Адата” по кадастралната 
карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област, във връзка с провеждане 
на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се отрежда един урегулиран поземлен имот за  

 
производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeни  имоти с идентификатори № 73242.21.9 и № 73242.21.10  в 

м.”Адата” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска 
област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 214-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% 
и височина на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект.  



  

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

 
Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по реда на 
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за упражняване на 
държавен здравен контрол. 

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

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

 
Възложителя А. И. К. и С. Б. К. да изготви проектите от името на общината, 

както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

 
Дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна на 

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

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

 Възлага на А. И. К. и С. Б. 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:  С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 160 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 

2019 г. 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.124, ал.2  от ЗПФ. 
 
   След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2019 г., както следва: 
             / лева / 

№ 
по 

ред 

§§ 
№ д-

ст Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

В т. ч.      
с-но с-но държ. дофин. местни      
ЕБК ЕБК д-ти д-ти д-ти      

1 2 3 4  5 6 7 8      

   Р А З Х О Д И 0  65 000 -65 000      

1 52-03 311 

Изграждане на външно газоснабдяване 
/площадка със съоръжение за бутилкова 
установка/ на сгъстен природен газ- ДГ 
“Буратино“ в с. Костиево 

38 000   38 000 

     
2 21-10 910 Лихви по общински ценни книжа -38 000   - 38 000      
3 51-00 322 Основен Ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в с. Костиево 50 000  50 000       
4 10-30 898 Текущ ремонт -50 000   -50 000      
5 52-06 603 Отводняване на улици +20 000   +20 000      
6 10-20 898 Външни услуги -20 000   -20 000      
7 54-00 745 Придобиване на земя- гробищен парк    

с. Войводиново 
-50 000   -50 000 

     
8 54-00 832 Придобиване на земя +50 000   +50 000      
9 52-06 322 Проектиране на физкултурен салон в ОУ 

– с. Скутаре 
15 000  15 000  

     
10 97-00 998 Резерв -15 000   -15 000      

 
 

МОТИВИ:  Във връзка с газифицирането на ДГ “Буратино“ в с. Костиево и 
поради невъзможността на концесионера СИТИ ГАЗ – БЪЛГАРИЯ ООД да достави 
газ чрез неговата преносна мрежа е необходимо изграждане на външно 
газоснабдяване /площадка със съоръжение за бутилкова установка/ на сгъстен 
природен газ. Проекта за саниране на ДГ “Буратино“ е финансиран от Национален 
Доверителен Екофонд, като в договора е записано смяна на горивната система от 



  

дизелово гориво на природен газ. 
 Тази година се навършват 130 години от основаването на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ в с. Костиево. Училището се нуждае от  ремонт – в бюджета средствата 
са разчетени като средства за ремонт на общински сгради. 
 Училището в с. Скутаре се нуждае от физкултурен салон.  Необходимо е 
изработване на проект за физкултурен салон в ОУ с. Скутаре. 
 Направени са компенсирани промени между дейности и разходни параграфи. 

 
Ето защо, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 161 
Взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Изменение на решение № 41, взето с протокол № 4 от 12.02.2019г. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.52  от Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет „Марица“, и неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

Изменя срока на действие на временната комисия, която да изготви проект на 
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и 
провеждане на спортните и туристически мероприятия на територията на Община 
„Марица“  до 31.05.2019г.  

 
МОТИВИ:  Поради големия обем на работа, нужда от сериозен анализ и 

авекватното изготвяне на проекта на наредбата е необходимо удължаване на срока 
за работа до края на месец май. Ето защо, Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 


	Р Е Ш Е Н И Е № 87
	Р Е Ш Е Н И Е № 88
	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 Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., както следва:
	Р Е Ш Е Н И Е № 89
	Р Е Ш Е Н И Е № 90
	Р Е Ш Е Н И Е № 91
	Р Е Ш Е Н И Е № 92
	Р Е Ш Е Н И Е № 93
	Р Е Ш Е Н И Е № 94
	Р Е Ш Е Н И Е № 95
	Р Е Ш Е Н И Е № 96
	Р Е Ш Е Н И Е № 97
	Р Е Ш Е Н И Е № 98
	Р Е Ш Е Н И Е № 99
	Р Е Ш Е Н И Е № 100
	Р Е Ш Е Н И Е № 101
	Р Е Ш Е Н И Е № 102
	Р Е Ш Е Н И Е № 103
	Р Е Ш Е Н И Е № 104
	Р Е Ш Е Н И Е № 105
	І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор ПИ № 87669.1.21, с трайно предназначение "Земеделска територия" и НТП "Нива", местност "Кара дере", при граници и съ...
	Р Е Ш Е Н И Е № 106
	Р Е Ш Е Н И Е № 107
	Р Е Ш Е Н И Е № 108
	Р Е Ш Е Н И Е № 109
	Р Е Ш Е Н И Е № 110
	Р Е Ш Е Н И Е № 111
	Р Е Ш Е Н И Е № 112
	Р Е Ш Е Н И Е № 113
	Р Е Ш Е Н И Е № 114
	Р Е Ш Е Н И Е № 115
	Р Е Ш Е Н И Е № 116
	Р Е Ш Е Н И Е № 117
	Р Е Ш Е Н И Е № 118
	Р Е Ш Е Н И Е № 119
	Р Е Ш Е Н И Е № 120
	Р Е Ш Е Н И Е № 121
	Р Е Ш Е Н И Е № 122
	Р Е Ш Е Н И Е № 123
	Р Е Ш Е Н И Е № 124
	Р Е Ш Е Н И Е № 125
	Р Е Ш Е Н И Е № 126
	Р Е Ш Е Н И Е № 127
	Р Е Ш Е Н И Е № 128
	Р Е Ш Е Н И Е № 129
	Р Е Ш Е Н И Е № 130
	Р Е Ш Е Н И Е № 131
	Р Е Ш Е Н И Е № 132
	Р Е Ш Е Н И Е № 133
	Р Е Ш Е Н И Е № 134
	Р Е Ш Е Н И Е № 135
	Р Е Ш Е Н И Е № 136
	ОТНОСНО:  Заявление от М. А. Б. за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта ...
	ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ
	Решението се обнародва в Държавен вестник.
	Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

	Р Е Ш Е Н И Е № 137
	Р Е Ш Е Н И Е № 138
	Р Е Ш Е Н И Е № 139
	Р Е Ш Е Н И Е № 140
	Р Е Ш Е Н И Е № 141
	Р Е Ш Е Н И Е № 142
	Р Е Ш Е Н И Е № 143
	Р Е Ш Е Н И Е № 144
	Р Е Ш Е Н И Е № 145
	Р Е Ш Е Н И Е № 146
	Р Е Ш Е Н И Е № 147
	Р Е Ш Е Н И Е № 148
	Р Е Ш Е Н И Е № 149
	Р Е Ш Е Н И Е № 150
	Р Е Ш Е Н И Е № 151
	Р Е Ш Е Н И Е № 152
	Р Е Ш Е Н И Е № 153
	ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община
	„Марица” .
	Р Е Ш Е Н И Е № 154
	Р Е Ш Е Н И Е № 155
	ОТНОСНО: Заявление от „БАРСА ТРАНС“ ООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната...
	ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ
	Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местно...
	Решението се обнародва в Държавен вестник.
	Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

	Р Е Ш Е Н И Е № 156
	Р Е Ш Е Н И Е № 157
	Р Е Ш Е Н И Е № 158
	ОТНОСНО: Заявление от „СТАНКОВ-2005“ ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 422-Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралн...
	ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 и 127, ал.6 от ЗУТ
	Решението се обнародва в Държавен вестник.
	Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

	Р Е Ш Е Н И Е № 159
	Р Е Ш Е Н И Е № 160
	Р Е Ш Е Н И Е № 161

