
  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 222 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 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“ 

с.Манолско Конаре се добавя: 
ПИ 502.605 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       1128 кв.м. 
ПИ 502.606 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 407 кв.м. 
ПИ 502.607 НТП Ниско застрояване (до 10 м)       - 837 кв.м. 

 
2. В  раздел „ІХ. Придобиване/отчуждаване на имоти, собственост на физически 

и юридически     лица 
ІХ.1.Придобиване чрез отчуждаване 
 
В съответствие с влязло в сила Решение № 279, взето с протокол №11 от 

25.09.2017 год. на Общински съвет „Марица“, с което е одобрен проект на ПУП – 
парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии, за обект: „Проектиране на пътища на територията на 
Община „Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа 
зона“ – етап 5 – Обслужващ път по следите на полски път с идентификатор 
35300.12.123, по плана на с. Калековец, представляващо тупик  с вход – изход при 
републикански път II - 56 Брезово – Пловдив“ : 

 
1. Част от  поземлен имот № 35300.12.65 с проектен идентификатор № 

35300.12.147, с площ от 82 кв. м., местност „Могилите”, трайно предназначение 
на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Овощна градина“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, 



  

одобрени със Заповед № КД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор  на 
АГКК.  
Собственик на описаният имот в т. 1 е Благой Благоев. 

2. Част от  поземлен имот № 35300.12.120 с проектен идентификатор № 
35300.12.144, с площ от 1 572 кв. м., местност „Могилите”, трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За 
друг вид производствен, складов обект“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Калековец, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
13/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. 

3. Поземлен имот № 35300.12.121,  с площ от 274 кв. м., местност „Могилите”, 
трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: 
„За друг поземлен имот за движение и транспорт“ по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, одобрени със Заповед 
№ РД-18-13/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. 
Собственик на описаните имоти в т. 2 и 3 е „Агро базар“ АД, ЕИК: 202506233. 

 

МОТИВИ:  Във връзка с осъществяване на своята жилищна политика и 
своите социални функции за населението Ето защо,  Общински съвет “Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 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 № 223 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване на „Чиста Марица“ ЕООД – с. Калековец със 100 % 
общинско имущество. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 и чл.113 и 
следващите от Търговския закон и във връзка с чл. 3, чл. 8, чл. 12 и чл. 37 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община „Марица“ върху 
общинската част от капитала на търговските дружества. 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Създава търговско дружество с наименование „Чиста Марица“ ЕООД с. 

Калековец, със 100% общинско имущество, със седалище и адрес на 
управление с. Калековец, Община „Марица“, ул. Иван Вазов № 5. 

2. Дружеството се образува за неопределено време. 
3. Капиталът на дружеството е в размер на 1000лв., разпределени на 100 дяла 

по 10лв. на всеки един. Формирането му да стане във вид на парична 
вноска от Община Марица. 

4. Определя  предмет на дейност на дружеството: „Дейности по експлоатация 
на изградената инфраструктура по проект „Изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигураване на необходимото оборудване и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на Община „Марица“, финансиран по Приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ и 
дейностите по сметосъбиране на разделно събрания зелен отпадък; други 
дейности, свързани с поддържане чистотата, благоустрояването, 
озеленяването на териториите за обществено ползване в Община 
„Марица“, както и свързани с опазването на околната среда; 

5. Избира за управител на „Чиста Марица“ ЕООД   - Стоян РангеловТачев и 
възлага на Кмета на Общината в 7 дневен срок от вземане на настоящото 
решение да сключи договор за управление на дружеството с него до 
провеждане на конкурс. 

6. Определя възнаграждение на Управителя в размер на 1250лв. 
7. Задължава управителят на дружеството в срок от 10 дни да предприеме 

всички необходими действия по вписването на дружеството в търговския 



  

регистър. 
8. Приема Учредителен акт на еднолично търговско дружество с ограничена 

отговорност с общинско имущество „Чиста Марица“ ЕООД, който е 
наразделна част от настоящото решение – Приложение № 1 

 
 

МОТИВИ:  Целесъобразно е общинското предприятие да бъде закрито и да 
бъде регистрирано ново търговско дружество със 100% общинско участие с цел 
дейностите по експлоатация на изградената инфраструктура по проект, свързан с 
компостиращата инсталация, да бъдат извършвани от преобразуваното търговско 
дружество, тъй като не е ефективно да съществуват две паралелни  общински 
структури – общинско предприятие и общинско дружество за извършване на 
сходни дейности. 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 21 
Против 0 
Въздържали се 2 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 224 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отмяна на решение № 251, взето с протокол № 8 от 21.07.2016 г. 
на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на С. И. И. и 
Ю. К. И. от с. Манолско Конаре върху общински урегулиран поземлен имот № 
47113.502.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско 
Конаре.  

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 № 251, взето с протокол № 

8 от 21.07.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на 
строеж на С. И. И. и Ю. К. И. от с. Манолско Конаре върху общински урегулиран 
поземлен имот № 47113.502.731 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Манолско Конаре.  

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

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

от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма одобрен 
инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани плащания, не е сключен 
окончателен договор за суперфиция, при което в изпълнение на т.VІ „Разваляне на 
договора“   следва да се предприемат действия по отмяна на горепосоченото 
решение. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 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 № 225 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 241, взето с протокол № 10 от 
29.08.2017 г. на Общински съвет „Марица“ 

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

местната администрация 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” – област Пловдив изменя точка І от Решение № 

241, взето с протокол № 10 от 29.08.2017 г., като отпада точка І.3 и придобива 
следното съдържание: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив отстъпва безвъзмездно право 
на ползване на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТА МАРИЦА“, БУЛСТАТ 
0004721820229, със седалище и адрес на управление: с. Калековец, община 
„Марица“, ул. „Иван Вазов“ № 5, представлявано от Тащо Пенков – Директор, на 
следните общински имоти:  

І.1. Самостоятелни обекти, намиращи се в сграда с идентификатор 
35300.502.413.5, с предназначение Административна, делова сграда, разположена в 
общински поземлен имот № 35300.502.413 по кадастралната карта на с.Калековец, 
област Пловдив – частна общинска собственост, а именно:  

І.1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35300.502.413.5.1, с 
предназначение „За делова и административна дейност“ с площ 26.40 кв.м.; 

І.1.2.  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35300.502.413.5.2, с 
предназначение „За делова и административна дейност“ с площ 21.30 кв.м.; 

І.1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35300.502.413.5.3, с 
предназначение „За делова и административна дейност“ с площ 28.00 кв.м.; 

І.1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35300.502.413.5.7, с 
предназначение „За делова и административна дейност“ с площ 30.70 кв.м., Сграда 
с идентификатор 35300.502.413.2, с предназначение Хангар, депо, гараж, с площ 24 
кв.м.; 

І.2. Сграда с идентификатор 35300.502.413.2, с предназначение Хангар, депо, 
гараж, с площ 24 кв.м. разположена в общински поземлен имот № 35300.502.413 по 
кадастралната карта на с.Калековец, област Пловдив – частна общинска 
собственост. 

За описаните имоти е съставен Акт за ЧОС № 1832 от 15.03.2012 година, 



  

надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив. 
В останалата си част Решението остава непроменено. 
 
МОТИВИ: Отпаднала е необходимостта от ползване поради това, че същият 

към настоящия момент не удовлетворява потребностите на предприятието. Ето 
защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 22 
Гласували 22 
За 22 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 226 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на 
сграда с пълен идентификатор 62858.501.174.3 със застроена площ 460 кв.м., брой 
етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия, построена в общински поземлен 
имот с идентификатор 62858.501.174 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-34 от 06.03.2008 
г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес с. Рогош, ул. „Васил 
Левски” № 57, собственост на РВК „Тракия” – Пловдив, включен в УПИ VІІ от 
кв.25 по действащия план на с. Рогош, при условията на чл. 66 ал. 1 от Закона за 
собствеността 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с 

чл. 66 ал. 1 от Закона за собствеността 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Община „Марица”- област Пловдив не желае да закупи от РВК-Тракия –  

Пловдив, сграда с предназначение „Сграда за търговия” с идентификатор 
62858.501.174.3 със застроена площ 430 кв.м., построена върху общинско дворно 
място в с. Рогош, Община Марица, област Пловдив, с идентификатор 62858.501.174 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на сградата: с. 
Рогош, ул. „Васил Левски” № 57 на предложената продажна цена в размер на 80 
000.00 /осемдесет хиляди/ лева. 

МОТИВИ:  Във връзка с постъпило предложение за закупуване на сграда от 
Община „Марица“  и с това, че тя не счита това за необходимо,  Общински съвет 
“Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 19 
Гласували 19 
За 19 
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 № 227 
 

Взето с протокол № 10  от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
47086.501.1251 – 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 
№ 47086.501.1251,  изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив в размер на 5850,00лева, без ДДС (пет хиляди осемстотин и 
петдесет 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 5850,00лева, без ДДС (пет хиляди осемстотин и 
петдесет 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 № 47086.501.1251  с площ  650 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 
ХХVІІІ-501.1251-жилищно застрояване, кв.6, при граници ПИ № 47086.501.1252; 
ПИ № 47086.501.792; ПИ № 47086.501.1250; ПИ № 47086.501.90, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 3197/12.07.2018 година, за сумата 5850,00лева, 
без ДДС (пет хиляди осемстотин и петдесет лева, без ДДС), по 9,00 лв/кв.м. без 
ДДС). 

Данъчната оценка на поземлен имот № 47086.501.1251 е 2428,90 (две хиляди 
четиристотин двадесет и осем лева и 90 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 5850,00лева, без ДДС (пет хиляди осемстотин и петдесет 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 на Община 

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

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 19 
Гласували 19 
За 19 
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 № 228 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 
21169.501.87 – 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 5640,00 
лева, без ДДС (пет 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 5640,00 лева, 
без ДДС (пет 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 № 21169.501.87  с площ  564 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 ІХ-87 от кв.4 по регулационния план на с. Динк, представляващ имот, 
частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
3418/15.05.2016 година., надлежно вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив 
за сумата 5640,00 лева, без ДДС (пет хиляди шестстотин и четиридесет лева, без 
ДДС, по 10,00 лв/кв.м. без ДДС. 

Данъчна оценка на имота е в размер на 1176,30 (хиляда сто седемдесет и шест 
лева и 30 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 5640,00 лева, без ДДС (пет хиляди шестстотин и четиридесет 
лева, без ДДС, по 10,00 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 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 приходната част на бюджета на общината, 

Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 19 
Гласували 19 
За 19 
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 № 229 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.501.309 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 14,00 лева /четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на С.Г.С. и 
И.Й.С да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 21169.501.309 с площ 540 кв. м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, 
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,, при граници на имота: ПИ № 
21169.501.409; ПИ № 21169.501.310; ПИ № 21169.501.311, ПИ № 21169.501.307 и 
ПИ № 21169.501.308 за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията 
на застроителния план на с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

МОТИВИ:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 



  

общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 19 
Гласували 19 
За 19 
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 № 230 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.501.313 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 14,00 лева /четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на М. В. М. и 
А.Е.Р да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 21169.501.313 с площ 526 кв. м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, 
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,, при граници на имота: ПИ № 
21169.501.305; ПИ № 21169.501.314; ПИ № 21169.501.416 и ПИ № 21169.501.312 за 
построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план на 
с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

МОТИВИ:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 



  

установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 19 
Гласували 19 
За 19 
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 № 231 
 

Взето с протокол № 9 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 21169.501.314 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 14,00 лева /четиринадесет лева/, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 14,00 лева /четиринадесет лева/ за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на М. Г. Д. и 
Й.А.Д. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 21169.501.314 с площ 526 кв. м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Ниско 
застрояване (до10м)” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Динк, 
област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,, при граници на имота: ПИ № 
21169.501.416; ПИ № 21169.501.315; ПИ № 21169.501.304 и ПИ № 21169.501.313 за 
построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на застроителния план на 
с. Динк, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

МОТИВИ:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 



  

установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 19 
Гласували 19 
За 19 
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 № 232 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 47086.22.317 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 № 47086.22.317 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 К.Р.И. 
и М. Ш. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 47086.22.317, 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 ХV-22.317, 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 № 47086.22.318; ПИ № 47086.502.396; ПИ № 
47086.22.316 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:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 



  

1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 18 
Гласували 18 
За 18 
Против 0 
Въздържали се 0 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 233 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 69874.501.15 с.Строево за построяване на втора жилищна сграда. 

 
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 18,00  /осемнадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж за построяване на втора жилищна 
сграда в ПИ № 69874.501.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Строево, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител „Пловдивинвест-21” 
АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на И.Д.С. 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим 
имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор № 69874.501.15 с площ 1252 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. 
Строево, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  съответстващ на УПИ ІІІ-15, кв.2 по 
действащия регулационен план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-54/1994 г. 
за построяване на втора жилищна сграда, съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Строево, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

 



  

МОТИВИ:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатът отговаря на нормативно определените условия, включително има 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда.  Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 234 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулиран 
поземлен имот № 78080.501.564 в полза на лица с установени жилищни нужди. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а, ал.1 от 

ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 

размер на 20,00 /двадесет/ лева, изготвена от лицензирани оценители на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда и определя 
пазарна цена 20,00  /двадесет/ лева за 1 кв.м. /един квадратен метър/ разгъната 
застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна сграда.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на И. А. С. и 
З.А.З. да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор № 78080.501.564 с площ 621 кв. м., с трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване „Незастроен 
имот за жилищни нужди” по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Царацово, област Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ ІІ-564,815 в кв.47 
по действащия ЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-195/1997 година, актуван с Акт 
за ЧОС № 1976/14.01.2013 година, вписан в Служба по вписванията-гр.Пловдив, 
при граници на имота: ПИ № 78080.501.815; ПИ № 78080.501.565 и ПИ № 
78080.501.1142 за построяване на жилищна сграда съгласно предвижданията на 
застроителния план на с. Царацово, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

МОТИВИ:  Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 89, ал. 
1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 



  

общинско имущество на Община „Марица”- област Пловдив са спазени и 
кандидатите отговарят на нормативно определените условия, включително имат 
установени жилищни нужди, обосноваващи необходимостта от обсъждане и 
вземане на решение относно учредяване на ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо право на 
строеж на жилищна сграда. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 235 
Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план и План 

за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори № 11845.9.32; 11845.9.33 и 
11845.7.7 за транспортен достъп до УПИ 7.47 складови и производствени дейности, 
имот с идентификатор 11845.7.7 в землището на с.Войводиново, община „Марица“. 

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

от ЗУТ  
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1.Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 
Парцеларен план и План за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори № 
11845.9.32; 11845.9.33 и 11845.7.7 за транспортен достъп до УПИ 7.47 складови и 
производствени дейности, имот с идентификатор 11845.7.7 в землището на 
с.Войводиново, община „Марица“. 
съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1,т.2 и т.5 от ЗУТ. 

2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на ПУП 
– Парцеларен план и План за улична регулация. 

3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 

4.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе за 
разглеждане от Общински съвет 

5.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 

 
МОТИВИ:  Във връзка с проектиране и изграждане на  пътна връзка и 

осигуряване на транспортен достъп до УПИ 7.47. складови и производствени 
дейности, имот с идентификатор 11845.7.7 в землището на с.Войводиново, община 
„Марица“. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 236 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 53-01-72/18.03.2019г. от „ЕВРОПАН“ АД за 

Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 50.27 по КК 
на с.Царацово. 

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

т.5 от ЗУТ. и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.  
 

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява представения ПУП - Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за 

ПИ 50.27 по КК на с.Царацово, във връзка със смяна предназначението на част от 
общински имот с идентификатор 78080.142.138 м.“Керемедчийката“ с.Царацово за 
осъществяване на инвестиционно намерение : „Изграждане на трасе за транспортен 
достъп за изграждане на обект : Производствена , складова, търговска и обществено 
– обслужваща дейност – производство на панели“. 

 
МОТИВИ:  Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,  

Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 237 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 11845.19.16 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 търговска и складова дейност. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 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 № 11845.19.16 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  

 
търговска и складова дейност  

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Поземлeн имот с идентификатор № 11845.19.16 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 
638-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. З. Д. да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

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

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

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

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

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

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

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

 



  

МОТИВИ:  Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 16 
Гласували 16 
За 16 
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 № 238 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Е. Р. Д. за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 11845.43.4 в м.”Турланките” 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 търговска и складова дейност. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 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 № 11845.43.4 в м.”Турланките” 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  

 
търговска и складова дейност 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.43.4 в м.”Турланките” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 409-
Соп с нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина  
на застрояване до 10 м. 

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

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



  

на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

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

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

Възложителя Е. Р. Д. да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

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

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

 Възлага на Е. Р. Д. да проведе процедурата по промяна на предназначението 
на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на проекти на техническата 
инфраструктура.    

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

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

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

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

 
 



  

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 239 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 11845.50.218 в м.”Исака” 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 с 
идентификатор № 11845.50.218 в м.”Исака” 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) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 11845.50.218 в м.”Исака” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
419-Жм с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  Поз>45% и 
височина  на застрояване до 10 м. 

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

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



  

на Община „Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват да отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и 
в процедура на изработване и одобряване на ПУП–ПУР, ПУП–ПРЗ и ПУП-ПП, по 
отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

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

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

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

Възложителя А. З. Д. да изготви проектите от името на общината, както и да 
представлява общината при съгласуване и одобряване пред съответните 
институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за опазване 
на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на предназначението 
на имоти- 

 
общинска собственост, за които е необходимо, във връзка сизготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 

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

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

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

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

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

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



  

 
МОТИВИ:  Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 240 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

 
ОТНОСНО: Участие в конкурсна сесия за финансово подпомагане на тема 

„Детски работилници за изкуства“ организирана от Национален дарителски фонд 
„13 века България“. 

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

самоуправление и местната администрация 
 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 

кандидатства в конкурсна сесия за финансово подпомагане на тема „Детски 
работилници за изкуства“ организирана от Национален дарителски фонд „13 века 
България“ 

2. Общински съвет „Марица“ дава съгласие за дофинансиране в размер на 
500 лв. от общинския бюджет, представляващи 20% от необходимата сума за 
изпълнение на проекта „Лятна грънчарска работилница“. 

 
МОТИВИ:  Фондът предоставя финансова подкрепа в размер до 80% от 

общия бюджет на съответния проект, останалите 20% от бюджета се съфинансират 
от община „Марица“. Необходимата сума за изпълнение на проекта е в размер на 
2500 лв. Собствени средства (минимум 20% от общата стойност) са в размер на 500 
лв. Ето заюо, Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 241 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Т. С. Т. и З. А. Д. за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на 
поземлен имот с идентификатор № 11845.44.144 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 урегулиран поземлен имот за жилищно 
застрояване. 

 
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 № 11845.44.144 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 урегулиран поземлен имот за  

 
Жилищно застрояване  

 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Поземлeн имот с идентификатор № 11845.44.144 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. 

Възложителите Т. С. Т. и З. А. Д. да изготвят проектите от името на 
общината, както и да представлява общината при съгласуване и одобряване пред 
съответните институции.  

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

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

 Възлага на Т. С. Т. и З. А. Д. да проведат процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура.    

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

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

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

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



  

 
МОТИВИ:  Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински съвет 

„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 242 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от Т. С. Т. за издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 11845.11.4 в м.”Кара топрак” 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 търговска и складова дейност. 

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

124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 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 № 11845.11.4 в м.”Кара топрак” 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  

 
 

търговска и складова дейност  
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поземлeн имот с идентификатор № 11845.11.4 в м.”Кара топрак” по 

кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 
422-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 Т. С. Т. 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 сизготвяне на проекти на 
техническата инфраструктура. 

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

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

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

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

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

поставено на определените за това места в сградата на общината и се публикуват 
на интернет страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 



  

124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

МОТИВИ:  Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение,  
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 243 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „РАДИЯН КОНСУЛТ“ ЕООД за издаване на 
разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) 
в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 73242.223.244 в м.”Кошовете” по 
кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура 
по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужване, 
производствена и складова дейност“. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5, чл. 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 № 73242.223.244 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за  

обществено обслужване, производствена и складова дейност 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Поземлeн имот с идентификатор № 73242.223.244 в м.”Кошовете” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, Община „Марица”, Пловдивска 
област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 239-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и 
височина  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 „РАДИЯН КОНСУЛТ“ 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 сизготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „РАДИЯН КОНСУЛТ“ 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 осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 244 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Заявление от „МК МОНТИ“ ЕООД за издаване на разрешение за 
изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  
поземлен имот с идентификатор № 73242.223.245 в м.”Кошовете” по кадастралната 
карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужване, 
производствена и складова дейност“. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5, чл. 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 № 73242.223.245 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, 
Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот за  

обществено обслужване, производствена и складова дейност 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Поземлeн имот с идентификатор № 73242.223.245 в м.”Кошовете” по 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица“, Община „Марица”, Пловдивска 
област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна 
единица 239-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и 
височина  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 „МК МОНТИ“ 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 сизготвяне на 
проекти на техническата инфраструктура. 

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

 Възлага на „МК МОНТИ“ 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 осъществяване на инвестиционно намерение, Общински 
съвет “Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 245 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на Схема за определяне на място за 
ситуиране  на: „Навес за извършване на обредни ритуали“ в ПИ 87669.7.56 
/гробищен парк/, по КККР на с. Ясно поле, във връзка с решение №1, взето с 
протокол от 11.04.2019г. на заседание на Кметски съвет – с. Ясно поле. 
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и Наредба за 
РУППОТДОД на територията на Община „Марица” 
 

  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява Схема за определяне на 

място за ситуиране на: „Навес за извършване на обредни ритуали“ в ПИ 87669.7.56 
/гробищен парк/, по КККР на с. Ясно поле.  

Обща площ за разполагане на навеса: 31,56 кв.м. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нуждите на населението,  Общински съвет “Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 246 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на 
стационарни преместваеми обекти: „Слънцезащитни устройства /навеси/ за маси за 
открито сервиране към действащ обект: Пивница“ в УПИ XV – СОНС и магазин, от 
кв.27, по плана на с. Маноле /ПИ 47086.501.783, по КК/, във връзка със заявление с 
вх. №39-00-8/2//13.05.2019г. от РВК „Тракия“ – Пловдив и Тодорка Атанасова 
Петкова – „Петков ТП“ ЕООД и решение, взето с протокол №2/07.05.2019г. на 
заседание на Кметски съвет - с. Маноле. 
 

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

 
  След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява схема за временно 

разполагане на стационарни преместваеми обекти: „Слънцезащитни устройства 
/навеси/ за маси за открито сервиране към действащ обект: Пивница“ в УПИ XV – 
СОНС и магазин, от кв.27, по плана на с. Маноле /ПИ 47086.501.783, по КК/. 
 

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

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 247 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН/ПП/  ЗА ОБЕКТ:ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА 
КАБЕЛНА МРЕЖА НА”БУЛСАТКОМ”ЕАД , С.ТРУД-С.СТРОЕВО. 

ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА  ВЪВ ВРЪЗКА  С ЧЛ.124А, 
АЛ.1, ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5,ЧЛ.124Б, АЛ.1  ОТ  ЗУТ. 

 
СЛЕД ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ РЕШИ:   

1. ДОПУСКА ИЗРАБОТВАНЕТО НА  ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА 
ОБЕКТ:ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА НА ”БУЛСАТКОМ” ЕАД ,С.ТРУД-
С.СТРОЕВО 

2. 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. 

3. ПРОЕКТИТЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ 
ОЕСУТ В ЦИФРОВ ВИД /НА CD/ И ГРАФИЧЕН ВИД В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА 

4. ПРОЕКТИТЕ  ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,  
А ПРИ НЕБХОДИМОСТ И СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ  

И ЕКСЛОАТАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 128, АЛ. 6 ОТ ЗУТ. 
5. ОДОБРЯВА ПРИЛОЖЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПУП 

– ПАРЕЛАРЕН ПЛАН ИЗГОТВЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 125 ОТ ЗУТ. 
РЕШЕНИЕТО ДА СЕ ОБЯВИ  СЪГЛАСНО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ. 

МОТИВИ: С ИЗГРАЖДАНЕТО НА МРЕЖАТА ЩЕ ИМА ПО-ГОЛЯМА 
СВЪРЗАНОСТ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  ОТ ОБЩИНАТА С ИНТЕРНЕТ И КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ. ЕТО ЗАЩО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ НАМИРА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО.  

 
 

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

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 248 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 5 от „Правилника за  
финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на 
безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми, с постоянен адрес на територията на Община „Марица” със средства, 
предвидени в бюджета на Община „Марица”. 

 
 

 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
 Общински съвет „Марица“ отпуска еднократна финансова помощ на П. Т. от 
с. Труд  в размер на 3 000 лева. 
 

МОТИВИ: Лицето е предоставило пълния набор от документи, съгласно 
изискванията и правилника. Ето защо,  Общински съвет “Марица” намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 249 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
 

ОТНОСНО: Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 31.03.2019 г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 125, ал. 4 от Закона за 
публичните финанси. 

 
 
  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Приема уточнен бюджет на Община „Марица“ към 31.03.2019г. 
 
МОТИВИ:  Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 125, ал. 4 от 

Закона за публичните финанси,  Общински съвет “Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 250 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 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 и Решение № 16/05.02.2019 г. на Общински съвет „Марица“. 
 

  След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Да се предоставят средства в размер до 50 000 лв. без ДДС на кметство – 

второстепенен разпоредител с бюджет, съгласно Решение № 16/05.02.2019 г. на 
Общински съвет „Марица“ за изграждане на второстепенна водопроводна и 
канализационна мрежа за дъждовни води, както следва: 

 кметство Гр. Игнатиево    
 кметство Скутаре             
 кметство Строево             
 кметство Труд           
         
 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 на второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води. 

 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 извършване на отводняване на улици, е 
необходимо кметовете на кметства - второстепенни разпоредители с бюджет да 
предприемат действия по сключване на договори за изграждане на второстепенна 
водопроводна и канализационна мрежа за дъждовни води на улици. За целта 
предлагам да се предоставят средства на кметствата. Ето защо,  Общински съвет 
“Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 17 
Гласували 17 
За 17 
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 № 251 
 

Взето с протокол № 10 от 28.05.2019 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  +9 080 -9 080      

1 52-06 603 Отводняване на улици - 140 000   - 140 000      

2 10-20 603 Външни услуги - 68 000   - 68 000      

3 52-06 603 

Второстепенна канализационна 
мрежа за дъждовни води Г.HD-
PEФ315 с дължина L=198 м. по 
ул.“Никола Петков“ от същ.канализ. 
колектор БФ 1000 по ул.“Кирил и 
Методий“, с.Труд  

+43 000   +43 000      

4 52-06 603 

Строителен надзор -второстепенна 
канализационна мрежа за дъждовни 
води Г.HD-PEФ315 с дължина L=198 
м. по ул.“Никола Петков“ от 
същ.канализ. колектор БФ 1000 по 
ул.“Кирил и Методий“, с.Труд  

+2 000   +2 000      

 
5 

 
52-06 

 
603 

Второстепенна канализационна 
мрежа Г.HD-РЕФ315, с дължина 
L=198 м. по ул.“Иван Вазов“ от 

+42 000   +42 000 
     



  

същ.канализ. БФ800 по ул.“Явор“ до 
кръст. с ул.“Граф Игнатиев“, с.Граф 
Игнатиево 

 
6 

 
52-06 

 
603 

Строителен надзор -второстепенна 
канализационна мрежа г.HD-РЕФ315, 
с дължина L=198 м. по ул.“Иван 
Вазов“ от същ.канализ. БФ800 по 
ул.“Явор“ до кръст. с ул.“Граф 
Игнатиев“, с.Граф Игнатиево 

+1 800   +1 800 

     

7 52-06 603 

Второстепенна канализационна 
мрежа Г.HD-PEФ315,Ф400 и Ф500 с 
обща дълж. 841 м. по ул.“Христо 
Ботев“ и ул.“Хаджи Димитър“ 
заустваща в същ.канализ.колектор 
HD-РЕФ1200, с.Скутаре 

+60 000   +60 000 

     

8 52-06 603 

Строителен надзор -второстепенна 
канализационна мрежа Г.HD-
PEФ315,Ф400 и Ф500 с обща дълж. 
841 м. по ул.“Христо Ботев“ и 
ул.“Хаджи Димитър“ заустваща в 
същ.канализ.колектор HD-РЕФ1200, 
с.Скутаре 

+2 500   +2 500 

     

 9 52-06 603 

Второстепенна канализационна 
мрежа Г.HD-PEФ315, с дължина 190 
м. по ул.“1-ва“ заустваща в 
същ.канализ. HD-РЕФ630  по ул.“3-
та“, с.Радиново 

+46 000   +46 000      

10 52-06 603 

Строителен надзор -второстепенна 
канализационна мрежа Г.HD-
PEФ315, с дължина 190 м. по ул.“1-
ва“ заустваща в същ.канализ. HD-
РЕФ630  по ул.“3-та“, с.Радиново 

+1 850   +1 850      

11 52-06 603 
Строителен надзор -второстепенна 
канализационна мрежа по ул.17, 
с.Бенковски 

+1 350   +1 350      

12 52-06 603 
Строителен надзор -второстепенна 
водопроводна мрежа по ул“Рила“, 
с.Строево 

+1 500   +1 500      

13 52-06 603 Изграждане на ДШ и включване със 
ст.тръба към същ.канавка, с.Желязно +6 000   +6 000      

14 52-03 745 Изграждане на слънцезащитен навес  
на гробищен парк, с.Ясно поле +25 000   +25 000      

15 10-30 898 Текущ ремонт -25 000   -25 000      
16 54-00 603 Придобиване на земя +8 679   +8 679      
17 54-00 832 Придобиване на земя -8 679   -8 679      

18 52-04 122 Придобиване на транспортни 
средства -9 080   -9 080      

19 52-04 239 Придобиване на транспортни 
средства +9080  +9 080       

20 52-03 311 Изграждане на детска площадка в 
ЦДГ с.Рогош +22 000   +22 000      

21 52-06 619 Детски площадки -22 000   -22 000      
 



  

 
 
 
 
МОТИВИ:  С настоящата актуализация на бюджета не се променя бюджетната 
рамка. Предложени са компенсирани промени между разходни параграфи.  

Промените са свързани с уточняване на проектните параметри във фаза 
техническа -дължини, наименования на обектите и др. Включени са и допълнителни 
участъци за отводняване. 

Предвиждат се средства и за изграждане на слънцезащитен навес на 
гробищният парк в с.Ясно поле, като същите се вземат от текущи ремонти на 
сгради. 

Във връзка с „Изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадните 
води от с Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащите 
съоръжения към него“ е необходимо да се изплати обезщетение на собствениците 
на имоти, върху които ще се постанови сервитутна зона съгласно изискванията на 
Закона за устройство на територията и Закона за водите. 
 Промяна на дейностите във връзка с закупуването на транспортни средства. 

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

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

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали 18 
Гласували 18 
За 18 
Против 0 
Въздържали се 0 
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