
  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 79 
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г.  

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1, взето с протокол № 1 от 09.01.2019 г. 

на Общински съвет „Марица“, изменено с Решение № 8, взето с протокол № 2 от 
30.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“ 

  
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА 
 
   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Общински съвет „Марица“ отменя свое Решение № 1, взето с протокол № 
1/09.01.2019 г., изменено с Решение № 8, взето с протокол № 2 от 30.01.2019 г.   
 

МОТИВИ: Приетите с Решение № 1, взето с протокол № 1 от 09.01.2019 г. на 
Общински съвет „Марица“ изменения в Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 
“Марица“ не могат да породят правни действия, тъй като не се влезли в сила. Ето 
защо Общински съвет Марица, намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 80  
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г.  

 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 40, взето с протокол № 4 от 12.02.2019 г. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9  и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 

 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” отменя свое Решение № 40, взето с протокол № 

4 от 12.02.2019 г. 
 
МОТИВИ:  Във връзка с упражнявания контрол за законосъобразност върху 

решенията на общински съвет „Марица” областният управител на област Пловдив с 
административен център гр. Пловдив връща за ново обсъждане Решение № 40, 
взето с протокол № 4 от 12.02.2018 г., вследствие на изложени доводи, сочещи 
неговата незаконосъобразност по смисъла на чл.146, т.4 от АПК във вр. чл.7,  и чл.8, 
ал.1 от ЗМДТ. С оглед на неспазените процесуални разпоредби, следва така взетото 
решение да бъде отменено.  Ето защо, Общински съвет Марица намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 81 
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г.  

 
ОТНОСНО:  Изменение и допълнение към Решение № 55, взето с 

протокол № 4 от 12.02.2019год. относно издаване на разрешение за изработване 
проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени 
имоти с идентификатори №№ 35300.12.12,  35300.12.86, 35300.12.83, 
35300.12.82, 35300.12.5, 35300.12.91, 35300.12.78, 35300.12.77, 35300.12.76, 
35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.92, 35300.12.9, 35300.12.117, 35300.12.30, 
35300.12.20, 35300.12.29, 35300.12.90, 35300.12.93, 35300.12.21, 35300.12.80, 
35300.12.81, 35300.12.47 и 35300.12.8   в м.”Чорбалъка” по кадастралната карта 
на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за изграждане на обект: 
„Производство, опаковане и съхранение на селскостопанска продукция“. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.45, ал.9 и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  в 

съответствие с чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.16, ал.1 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: 

Основанието придобива следното съдържание:  

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

Допълва изброените поземлени имоти с поземлен имот 35300.12.22 – 
полски път, публична общинска собственост, в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, община „Марица“, област Пловдив, като текста придобива следното 
пълно съдържание“ 

„Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект на 
№№ 35300.12.12, 35300.12.86, 35300.12.83, 35300.12.82, 35300.12.5, 35300.12.91, 
35300.12.78, 35300.12.77, 35300.12.76, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.92, 
35300.12.9, 35300.12.117, 35300.12.30, 35300.12.20, 35300.12.29, 35300.12.90, 
35300.12.93, 35300.12.21, 35300.12.80, 35300.12.81, 35300.12.47, 35300.12.8 и  
35300.12.22  в м.”Чорбалъка” по кадастралната карта на с.Калековец, Община 



  

„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на 
урегулирани поземлени имоти за  

 
производство, опаковане и съхранение на селскостопанска продукция 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Поземлeни имоти с идентификатори №№ 35300.12.12,  35300.12.86, 

35300.12.83, 35300.12.82, 35300.12.5, 35300.12.91, 35300.12.78, 35300.12.77, 
35300.12.76, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.92, 35300.12.9, 35300.12.117, 
35300.12.30, 35300.12.20, 35300.12.29, 35300.12.90, 35300.12.93, 35300.12.21, 
35300.12.80, 35300.12.81, 35300.12.47, 35300.12.8 и  35300.12.22  в 
м.”Чорбалъка” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, 
Пловдивска област попадат по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 307-Смф и частично в 319-Смф с нетни устройствени 
показатели Пз<70%, Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на застрояване до 10 м. 

 
 
МОТИВИ: Изменението на решението, касае за писа в основанието чл.16, 

ал.7 от ЗУТ, което е техническа грешка и следва да се чете чл.16, ал.1 от ЗУТ.        
Допълнението, касае включването в разработката на нов поземлен имот, предвид 
нови обстоятелства, касаещи разширение обхвата на проектната разработка. 
Новия поземлен имот е с идентификатор 35300.12.22 в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец. Ето защо, Общински съвет Марица,намира решението за 
целесъобразно 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 82 
 
                                                  Взето с протокол № 4 от 07.02.2019 г.  
 

ОТНОСНО: Заявление от „АГРО БАЗАР“ АД за одобряване на ПУП – План 
за регулация и застрояване в обхвата на поземлeни имоти с идентификатори №№ 
35300.12.20, 35300.12.21, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.29, 35300.12.30, 
35300.12.90,  35300.12.92, 35300.12.93 и 35300.12.117 – частна собственост и 
поземлен имот с идентификатор № 35300.12.22 – публична общинска собственост 
по кадастралната карта на с.Калековец, м.“Чорбалъка“,  Община „Марица”, 
Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделски земи, във връзка с 
провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди за изграждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане 
за „производствена и складова дейност“ при граници, посочени в приложените 
скици и проект на ПУП-ПРЗ. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1 т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
(ред. ДВ бр. 17 от 2009г.) от ЗУТ, § 124, ал. 1 от ЗИДЗУТ (Обн., ДВ, бр. 82 от 
26.10.2012г. в сила от 26.11.2012г.), чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ, чл. 28, ал. 2 от ППЗОЗЗ 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Одобрява проект на ПУП – План за регулация и застрояване, във връзка с чл. 

16 от ЗУТ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 35300.12.20, 
35300.12.21, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.29, 35300.12.30, 35300.12.90, 
35300.12.92, 35300.12.93 и 35300.12.117 с обща площ 128 145 кв.м. и Община 
„Марица“ като собственик на поземлен имот с идентификатор № 35300.12.22 с 
площ 974 кв.м. в местност „Чорбалъка” по кадастралната карта на с.Калековец, 
област Пловдив, от които се образуват следните УПИ и улица, съгласно 
приложения проект, както следва: 

1.Недвижими имоти,  собственост на „АГРО БАЗАР“ АД, както следва: 
поземлени имоти с индификатори №№ 35300.12.20, 35300.12.21, 35300.12.26, 
35300.12.28, 35300.12.29, 35300.12.30, 35300.12.90, 35300.12.92, 35300.12.93 и 
35300.12.117 с обща площ 128 145 кв.м., находящи се в местност „Чорчалъка”. 
Дружеството се легитимира като собственик на основание нотариален акт № 80, 
том 63, рег. 21713 от 14.08.2014год., нотариален акт № 116, том 76, рег. 26155, дело 
13401 от 26.09.2014год., нотариален акт № 105, том 66, рег. 23444, дело 11570 от 
26.08.2014год. всички издадени от Службата по вписванията гр.Пловдив, като от 
гореописаните недвижими имоти се образуват съответно:  

- УПИ 12.134-производствена и складова дейност в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив, с площ от 105 087 кв.м.,  



  

- УПИ 12.135-производствена и складова дейност в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив, с площ от 14 036 кв.м. и 

- улица с проектен идентификатор 35300.12.136 в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив с площ  6 237 кв.м. 

2.Недвижими имот, собственост на Община „Марица“, както следва: поземлен 
имот с идентификатор  № 35300.12.22 с площ 974 кв.м , находящ се в местност 
„Чорбалъка“ с. Калековец, община Марица, от който се образува съответно: 

- улица с проектен идентификатор 35300.12.137 в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив с площ  3 759 кв.м. 

 
       В графичната част на проектната разработка в план на регулации, 
новообразуваните урегулирани поземлени имоти:  

- УПИ 12.134-производствена и складова дейност в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив, с площ от 105 087 кв.м.,  

- УПИ 12.135-производствена и складова дейност в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив, с площ от 14 036 кв.м. и 

- нова улица с проектен идентификатор 35300.12.136 в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив с площ  6 237  кв.м. 

- нова улица с проектен идентификатор 35300.12.137 в местност „Чорбалъка“, 
с.Калековец, общ. Марица, област Пловдив с площ   3 759 кв.м., 
образувани съответно от горе цитираните поземлени имоти и части от тях са 
означени в проекта със син и червен цвят, линии и надписи. 
 Новообразуваните урегулирани поземлени имоти по Общ устройствен план на 
Община „Марица“ попадат в структурна единица 307-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица). Предвижда се ново, основно, средно, 
свободно застрояване, по означените с червен цвят линии на застрояване и 
устройствени показатели за зона Смф  /Пзастр.≤70%; Кинт≤1,0; Позел.≥40%/, 
съгласно матрица означена в син цвят.  

Графичната част на проект на ПУП-ПРЗ е неразделна част от докладната.  
 

 
МОТИВИ: С цел осъщестяване 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  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 
 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г. 

 
 

ОТНОСНО: Заявление от „КАЙТ БГ“ ЕООД за предварително съгласие, 
съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изразено предварително съгласия 
за преминаване на трасе на транспортен достъп до имот с идентификатор 
38950.35.15 по кадастралната карта на с.Костиево, през имоти – общинска 
собственост с НТП – полски път, във връзка с провежданата процедура по ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски 
нужди и образуване на урегулиран поземлен имот. 

 
 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 и ал.3 от Закона за опазване на земеделските 

земи и  при спазване на Правилника за прилагане на Закона за земеделските 
земи 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Дава  предварително принципно съгласие при извършване на процедури по 

промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, да се 
проведат съответните процедури по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлени имоти общинска 
собственост, без значение на начина на трайно ползване и характера на 
собствеността, за осигуряване на „Транспортен достъп“ до съответните частни 
имоти, когато при необходимост се променя предназначението на полските пътища 
в път с трайна настилка, съгласно изготвените проекти. 

Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на поземлени имоти и части от тях – общинска собственост, 
включени в проекта за осигуряване на транспортен достъп. 

Възлага на собственика, заинтересованото лице да проведе процедурата по 
промяна предназначението на поземлени имоти или части от тях, общинска 
собственост, като от името на община „Марица“  и за своя сметка извършва 
всякакви правни и фактически пред съответните административни органи, други 
лица, организации и учреждения в страната, като съставя, подава, получава, 
прилага и изземва всички необходими документи (молби, заявления, скици, 
удостоверения, решения, удостоверения за поливност, акт за категоризация, като 
изброяването на фактически и правни действия и документи е примерно и не 



  

следва да се приемат като изрично/изчерпателно изброени), относими за започване 
на процедура за промяна предназначението до нейното причлючване. 

 
 
 
 

МОТИВИ: С цел осъщестяване 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  25 
Гласували  25 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г.  

 
ОТНОСНО: Заявление от Община „Марица“ одобрение на проект за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо 
разширение на структурна единица 429-Жм (жилищна устройствена 
структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, 
местност „Баш пара“, Община „Марица“.  

Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на 
поземлени имоти с идентификатори № 11845.60.15, № 11845.60.5 и част от поземлени 
имоти с идентификатори № 11845.60.11 и № 11845.60.18 в м.”Баш пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
представляващ земеделска земя за провеждане на процедура по промяна 
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и включване в ЗРП на 
с.Войводиново за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно 
строителство“. 

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

1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи  

 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част 
от настоящата докладна, за разширение на структурна единица 429-Жм (жилищна 
устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, 
местност „Баш пара“, Община „Марица“, включващо поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.60.15, № 11845.60.5 и част от поземлени имоти с 
идентификатори № 11845.60.11 и № 11845.60.18 в м.”Баш пара” по кадастралната 
карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област – общинска 
собственост, във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението 
на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските 
земи и включване в ЗРП с отреждане на урегулирани поземлени имоти за 



  

„жилищно строителство“ с площ и регистър координати на граничните точки по 
приложената ситуация. 

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

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

    Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
План за регулация и застрояване (ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори № 
11845.60.15, № 11845.60.5 и част от поземлени имоти с идентификатори № 
11845.60.11 и № 11845.60.18 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на 
с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска 
земя за провеждане на процедура по промяна предназначението съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и включване в ЗРП на с.Войводиново за 
отреждане на урегулирани поземлени имоти за  

„жилищно строителство“ 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 

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

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

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

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

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

Новообразуваната улица да бъде с ширина 10,0м. 
Одобрява приложеното планово – техническо задание за изготвянето на ПУП – 

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

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



  

 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на 

общината за задоволяване на населението с парцели за жилищно застрояване в 
имоти общинска собственост  с.Войводиново. Ето защо Общински съвет Марица, 
намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 85 
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г.  

 
ОТНОСНО: Предложение от Димитър Павлов Андреев-кмет на с.Крислово за 

изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на 
структурна единица 314-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната 
карта на с.Крислово, местност “Бонлука“, Община „Марица“, област Пловдив. 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 във връзка с 
чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и 
чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи 

 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 314-Жм (жилищна структурна 
единица/зона) по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Бонлука“, 
Община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложеното предложение. 

Възлага на възложителя да извърши последващи действия по изменение на 
ОУП, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи за прилагане 
на същия. 

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

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

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



  

Одобрява приложеното техническо задание изготвено на основание чл. 125 
от ЗУТ. 

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

 
МОТИВИ: С цел осъщестяване на инвестиционно намерение, Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 86 
Взето с протокол № 5 от 27.02.2019 г.  

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица в общото 

събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на 
гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на 
Областния управител на Област Пловдив – изх.№АВК-02-17#1/13.02.2019г. на 
представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, 
свикано на 12.03.2019г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.15 
от ЗМСМА и чл.198е, ал.5 от Закона за водите 

   След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

1.Упълномощава инж. Огнян Бориславов Влахов – н-к отдел УПКР в Община 
Марица да представлява Община  „Марица“ в общото събрание на Асоциация по В и 
К –Пловдив, свикано на 12.03.2019г., да изрази позицията на Община „Марица“ по 
предварително планиран дневен ред в писмо на Областния управител на област 
Пловдив– изх.№АВК-02-17#1/13.02.2019г. и му дава мандат да гласува както следва: 

 
1.1.По   т.1  от   предварителния   дневния   ред,   относно:  
 
„Даване на предварително съгласие на „Водоснабдяване и канализация'' ЕООД - 

Пловдив да поеме финансови задължения в размер на приблизително 17 402 874, 
43 лева за самоучастието си в рамките на одобреното съфинансиране. 
Полагащото се ДДС, относимо към стойността на проектното предложение ще 
бъде в размер на приблизително 24 003 952, 82 лева. 

 
     Искането е във връзка с подготовка на документация, която се подава на етап 

кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." /ОПОС 
2014-2020г./, „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив ще кандидатства 
за финансиране пред ОПОС 2014-2020г. и в качеството си на конкретен 
бенефициент по Процедура BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура" по приоритетна ос 1, подготвя проектно предложение 
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в 
обособена територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България". В 
тази връзка е необходимо да бъде дадено предварително съгласие на ВиК 
Оператора да започне предварителни преговори за отпускане на целеви заем за 
покриване на първоначалните допустими разходи, както и за недопустимите 
такива за изпълнението на проекта. 

 
Общински съвет упълномощава представителя на Община „Марица“ да 

подкрепи искането за предварително съгласие на „Водоснабдяване и канализация'' 
ЕООД - Пловдив да поеме финансови задължения в размер на приблизително 17 
402 874, 43 лева за самоучастието си в рамките на одобреното съфинансиране. 
Полагащото се ДДС, относимо към стойността на проектното предложение ще 
бъде в размер на приблизително 24 003 952, 82 лева. 



  

 
1.5.По т.2 от предварителния дневен ред относно: „Други“. 
 
 Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша 
представената информация и да уведоми Общински съвет „Марица“. 
 
 След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, присъствалия 
представител на Община Марица да уведоми Общински съвет „Марица“ за взетите 
решения. 

 

МОТИВИ: Според действащото законодателство Асоциацията по В и К- 
Пловдив е водещ регулаторен орган за управление, планиране и изграждане на 
водоснабдителните и канализационни системи за територията на 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  23 
Гласували  23 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 
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