
  

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 № 1 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община “Марица”   
 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, 
ал.3 във вр. 79 от АПК          

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
Общински съвет „Марица” приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община “Марица”, както следва: 

     П Р О Е К Т  
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”, 

§1: Отменя чл.16, т.1. в частта …За общински имоти, наети от други лица, 
таксата се заплаща от общината, за сметка на наемателя;  

МОТИВИ: Съгласно чл.79 на АПК, нормативните административни актове 
се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен 
акт. Посочената в  наредбата разпоредба противоречи на нормативен акт от по-
висока степен – чл.11 от Закона за местните данъци и такси, което обуславя 
нейната отмяна. 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 № 2 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на  „Програма за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив 
за 2018 година”. 

 
 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост. 
 
  След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложената  

 
ПРОГРАМА  

 



  

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  
 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  
 

НА ОБЩИНА „МАРИЦА”  
 

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

 
МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост съм организирал изготвянето на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област 
Пловдив за 2018 година”. Програмата определя приоритетите в развитието на 
общината, създава условия за изготвянето на достоверен и реален бюджет за 2018 
година. Чрез ефективното, ефикасно и прозрачно управление на общинската 
собственост ще се осигурят постоянни източници на приходи за общинския 
бюджет и ще се обезпечи финансирането на голяма част от общинските дейности.  

Настоящата програма представлява отворен документ и позволява 
периодично внасяне на предложения за промени в рамките на оперативната 
информация по хода на изпълнението. С годишната програма Община „Марица” 
ще се стреми, както да покрие всички нормативни изисквания по управление на 
общинската собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 
прозрачността на управлението на своята собственост. 

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – 
собственост на общината се извършва под контрола на Общинския съвет. 

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 № 3 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

 
ОТНОСНО: “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 

общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област 
Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния 
размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община 
“Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС 
“Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС 
“Марица”/.  
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС,  чл. 36, ал. 2 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България, във връзка 
със Заповед № РД-02-14-2021/ 14.08.2012г., изм. със Заповед  № РД-02-14-808/ 
25.08.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 



  

 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет  „Марица”  приема изготвената от лицензиран 
оценител  „Пловдивинвест-21“ АД Тарифа-2018 г.  за началния размер на 
наема за помещения и терени, общинска собственост по категория на 
населените места в Община  “Марица”, област Пловдив и утвърждава 
наемните цени съгласно  Приложение № 1, неразделна част от настоящето 
решение.  

2. Наемната цена се актуализира ежегодно към месеца на сключване на 
договора. Актуализацията на наемната цена се извършва само в случай, че 
инфлацията за страната надвишава 10% за месеца, в който е подписан 
наемният договор, спрямо същия месец на предходната година. Инфлацията 
се изчислява на база на Индекса на потребителските цени – месечен, спрямо 
същия месец за предходната година, официално обявен от Националния 
статистически институт. Така получената стойност на инфлацията в процент 
се умножава с първоначално договорената месечна наемна цена, като 
получената сума се прибавя към последната договорена месечна наемна цена. 
Изменението на наема се извършва с двустранно подписано допълнително 
споразумение към договора за наем. 

 
 
 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с процедура по отдаване под наем за 2018г. на 
помещения и терени общинска собственост от лицензиран оценител, бе изготвена 
разценка за началния размер на наема за помещения и терни общинска собственост 
по категория на населените места в 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 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 № 4 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за 

земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за 
създаване и отглеждане на земеделски култури. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за 
общинската собственост и чл. 122, ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”.  
 

   След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 



  

 Общински съвет “Марица” – Област Пловдив: 
І. Приема изготвената от лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ 

Експертиза за определяне размера на начална годишна цена за арендно плащане по 
видове култури при предоставяне  под  аренда за земеделско ползване на земи 
общинска собственост на Община  „Марица“ -  област  Пловдив  за  2018  година  и  
утвърждава   следните   начални  годишни   цени   за   арендно   плащане  по  
видове  култури   при    предоставяне  под аренда за  индивидуално  земеделско   
ползване на   свободните поземлени имоти или части от тях – общинска  
собственост,  необлагаеми  с                                   ДДС  сделки,  съгласно чл. 45, ал. 
1 от Закона за данък върху добавената стойност, както следва: 

І.1. За създаване и отглеждане на земеделски култури, както следва: 
 
 

КУЛТУРИ 
 

ПЕРИОД ПЕРИОД ПЕРИОД  ПЕРИОД 

1. Лозова 
култура 

1-3 години 4-7 
години 

8-20 
години 

Над 20 
години 

 12,00 лева 
на декар 

за година 

50,00 лева 
на декар 

за година 

75,00 лева 
на декар 

за година 

50,00 лева 
на декар 

за година 
2. Овощни 

култури 
1-4 години 5-7 

години 
8-20 

години 
Над 20 

години 
- Семкови  12,00 лева 

на декар 
за година 

40,00 лева 
на декар 

за година 

65,00 лева 
на декар 

за година 

55,00 лева 
на декар 

за година 
- 

Костилкови 
12,00 лева 

на декар 
за година 

42,00 лева 
на декар 

за година 

62,00 лева 
на декар 

за година 

45,00 лева 
на декар 

за година 
- 

Черупкови 
/ 

орехоплодни/ 

12,00 лева 
на декар 

за година 

45,00 лева 
на декар 

за година 

60.00 лева 
на декар 

за година 

45,00 лева 
на декар 

за година 

3. 
Етерично – 
маслени 
култури /роза, 
мента, 
лавандула, 
шипка и др./ 

1-ва 
година 

12,00 лева 
на декар 

за година 

2-3 
години 

48,00 лева 
на декар 

за година 

Над 3-10 
години 

80,00 лева 
на декар 

за година 

Над 10 
години 

50,00 лева 
на декар 

за година 

 1 -3 години 4-7 
години 

8-30 
години 

31-45 
години 

4. 
Черница 

12,00 лева 
на декар 

за година 

22,00 лева 
на декар 

за година 

40,00 лева 
на декар 

за година 

35,00 лева 
на декар 

за година 
5. 

Разсадник за 
40,00 лева на декар за година 



  

отглеждане на 
посадъчен 
материал-
дървесен вид 
„Пауловния“ 

 
І.2. За отглеждане на съществуващи земеделски култури, както следва: 
 
КУЛТУРИ 
 

Цена в лева на декар  
за година 

1. Лозова култура 60 
2. Овощни култури (семкови, костилкови, 

черупкови (орехоплодни) 
65 

3. Етерично – маслени култури /роза, мента, 
лавандула, шипка и др./ 

60 

4. Черница 40 
 
ІІ. В случай, че имотите са поливни, арендното плащане да се коригира с 

коефициент за поливност 1,5. 
ІІІ. Арендната  цена  се  актуализира  ежегодно  към  месеца  на  сключване  на 

договора за текущата година. Актуализация на арендната цена се извършва само в 
случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към месеца на сключване на 
договора за текущата година спрямо месеца на сключване на договора за 
предходната година. Инфлацията се изчислява на база на Индекса на 
потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за предходната година, 
официално обявен от Националния статистически институт. Така получената 
стойност на инфлацията в процент се умножава с първоначално договорената 
годишна цена за арендно плащане, като получената сума се прибавя към 
последната договорена годишна цена за арендно плащане. Изменението на цената 
за арендно плащане се извършва с двустранно подписано допълнително 
споразумение към договора за аренда. 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с предоставяне под аренда за земеделско ползване на 
поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и 
отглеждане на земеделски култури през 2018 г., от независим оценител 
„Пловдивинвест – 21” АД бе изготвена експертиза за определяне размера на 
начални цени по видове култури за арендно плащане при предоставяне под аренда 
на земите - общинска собственост.Ето защо, Общински съвет намира решението за 
целесъобразно. 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 



  

 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 5 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска 
собственост за стопанската 2018-2019 година за общо и за индивидуално ползване 
от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с 
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

производители. 
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 
На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с 

изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“ и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители, за стопанската 2018-2019 година Общински съвет „Марица” - 
област Пловдив: 
1). Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските мери и 
пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в 
правилата за ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община 
„Марица” по реда на чл. 24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели 
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни в съответното землище и/или в съседни землища на 
територията на общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не 
по-ниска от средното годишно рентно плащане за общината или землището. 
Пазарната цена се актуализира ежегодно преди решението на Общинския 
съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ. Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд 
се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни 
задължения, както и задължения към Държавата, Държавен фонд 
„Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи 
по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи.  
2.) Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските ливади на 
територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в правилата за 
ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община „Марица” по реда 
на чл. 24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните 
животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на 
общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от 
средното годишно рентно плащане за общината или землището. Пазарната 
цена се актуализира ежегодно преди решението на Общинския съвет по чл. 
37о от ЗСПЗЗ. Пасищата от общинския поземлен фонд се предоставят под 
наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и 
задължения към Държавата, Държавен фонд „Земеделие“, държавния 
поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  
3.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите, пасищата и 
ливадите – общинска собственост на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив, като:  
3.1. Одобрява годишния план за предоставяне на мерите, пасищата и 
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ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив за общо ползване от населението и за индивидуално 
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ. 
3.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите, пасищата и 
ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив. 
3.3. Одобрява списъците на общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ, които 
да се предоставят за общо ползване от населението и дава съгласие за 
предоставянето им за общо ползване. 
3.4. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади, разпределени по 
землища и площ, които да се предоставят за индивидуално ползване  и дава 
съгласие за предоставянето им под наем по реда на чл. 24, ал. 2 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 
3.5. Одобрява списъка с данни за собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да ползват 
общински мери, пасища и ливади и брой на отглежданите от тях животни,  
3.6. Одобрява и дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване да се отдават чрез търг 
по реда на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в който се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
Договорите се сключват за една стопанска година. 
3.7. Одобрява и дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 3.6. 
свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване да се отдават 
чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, 
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние, по ред, определен в Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. Договорите се сключват за 
една стопанска година. 
3.8. Одобрява и дава съгласие свободните мери, пасища и ливади, за които 
няма сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от 
списъка за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за индивидуално 
ползване, да се предоставят под наем за устройване на пчелини само в 
случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10 пчелни семейства. 
Отдаването под наем да се извършва след решение на общински съвет чрез 
търг с явно наддаване или конкурс по реда на Глава шеста от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”  по цени, определени от Общинския съвет.  
3.9. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в 
Община „Марица” – област Пловдив. 
3.10. Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на 



  

територията на Общината да спазват изискванията на ветеринарните лекари, 
при прилагане разпоредбите на Закона за ветеринаромедицинската дейност и 
подзаконовите нормативни актове, свързани с ветеринаромедицинската 
профилактика. 
3.11. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни смески. 
4.) Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние и да спазват Мерките за опазване, поддържане и подобряване на 
мерите, пасищата и ливадите в Община „Марица” – област Пловдив. 
5.) Възлага на Кмета на Община „Марица” – област Пловдив да извърши 
необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на 
договори: 
5.1.) За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и условията 
посочени в чл. 37 и от ЗСПЗЗ, като: 
- Минималният срок на договорите е 5 стопански години, когато се 
сключват при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ, като в тях изрично да 
е посочено обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда 
не гарантира подпомагането на земеделските производители.  
-Договорите,сключени  при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ се 
регистрират в общинската служба по земеделие.  
- Срокът на договорите е 1 стопанска година, когато се сключват при 
условията на чл. 37 и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ. 
- Договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14 
от същия закон, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от 
преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи 
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.), се прекратяват от Общината след издаване на 
решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската 
година, в която е издадено решението. 
5.2.) За устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване 
на пчелини под 10 пчелни семейства съобразно изискванията на ЗОС, като 
срокът на договора за наем не може да бъде по - дълъг от 10 години.  
5.3.) Приходите постъпващи в бюджета на общината да се използват за 
поддържането на мерите, пасищата и ливадите. 
5.4.) Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са 
сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за 
ползване на трети лица. 
6.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда за 
индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд за 
отглеждане на пасищни животни за стопанската 2018-2019 г. в размер на 7,00 
лева/декар, изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и 
определя годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар за отдаване 
под наем или аренда на общинските мери и пасища на територията на 
Община „Марица” – област Пловдив в размер на 7,00 лева/декар. 
7.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда на ливади от 



  

общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от стопани отглеждащи 
пасищни животни за стопанската 2018-2019 г. в размер на 8,00 лева/декар, 
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и определя 
годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар за отдаване под наем 
или аренда на общинските ливади на територията на Община „Марица” – 
област Пловдив в размер на 8,00 лева/декар. 
8.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем за устройване на 
пчелини, само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10 
пчелни семейства, на свободните мери, пасища и ливади, за които няма 
сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от списъка 
за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за индивидуално ползване 
за стопанската 2018-2019 г. в размер на 15,00 лева /декар (без ДДС), 
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и определя 
годишна наемна цена  на декар за отдаване под наем за устройване на 
пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10 
пчелни семейства, на свободните мери, пасища и ливади, за които няма 
сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от списъка 
за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за индивидуално ползване 
за стопанската 2018-2019 г. на територията на Община „Марица” – област 
Пловдив в размер на 15,00 лева/декар (без ДДС). 
9.) Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти – мери, 
пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на площ, 
след като: 
1. Сключат с Общината договор за ползване под наем или аренда на 
общински мери, пасища и ливади. 
2. Наемната или арендна цена при сключване на договори за наем или аренда 
с Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок от датата на сключване на 
наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за всяка следваща 
стопанска година в срок до 02 октомври на годината. 
3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади 
от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не 
попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран 
слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 
допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за 
плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно 
плащане за две стопански години от сключването на договора. В договорите 
за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади по реда на чл. 
37и ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума за наем или аренда се вписва 
информация за общата площ на имотите по договора, която попада в обхвата 
на актуалния към датата на сключване на договора специализиран слой 
"Площи, допустими за подпомагане". Данните се изготвят от Общината чрез 
извършване на пространствено сечение между имотите по договора от 
кадастралната карта и специализиран слой "Площи, допустими за 
подпомагане", достъпен чрез интернет страницата на Министерството на 
земеделието и храните – неразделна част от договора. 
10.) Договорите могат да се изменят по искане на наемателя/арендатора в 
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срок до 01 октомври на текущата стопанска година при условие, че е намалил 
или ликвидирал животните си с двустранно подписано допълнително 
споразумение към договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата 
стопанска година за срока на договора. 
11.) В отдадените под наем или аренда мери и пасища – публична общинска 
собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен договор за 
наем или аренда се разрешава поставянето на временни постройки за 
отглеждане на животните от ползвателите при спазване разпоредбите на 
Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без 
промяна на предназначението им, издадена от министъра на земеделието и 
храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 
ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., като за поставянето им 
наемателите/арендаторите подават молба до кмета на общината чрез кмета на 
населеното място. В молбата се посочва броя на отглежданите от 
наемателя/арендатора животни, номерата на поземлените имоти, върху които 
лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на животни, 
брой постройки, предложение на кмета на съответното населено място.  
12.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се 
осъществява от и за сметка на ползвателите. 
13.) Възлага на Кметовете по населени места да определят маршрути за 
движение на животните, пунктовете за събирането им и схеми на прокарите 
за отвеждане на животните до местата за паша и да уведомят пастирите. 
14.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението на 
настоящето решение. 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, свързани с предоставянето на мерите, пасищата 
и ливадите - общинска собственост за стопанската 2018-2019 година за общо и за 
индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
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c noAaAeso 3zu{BJreH .201g roA}r'a 3a HaeMaHe Ha rro3eMJreH'r LTMOTI'I c'HatI}IH

ua rpafino rroJBBaHe ,,flacr4rqe.. ,,o KaAacrp ur*araKapra u KaAacrparH'rre perucrpu Ha c' fpas ?I*rarueso

3a orrJlexAaHe Ha IIaoTIHLI xlIBorHI4'

- KanAuAar J\b 2.3a $nzu"".*o rrrrue: iEMEAUTCKIIIPOI'I3BOAIITEJI IIBAH PAHIEJIOB

TIAJIOB c flocroflHeH a uI' "feopna 
C' Paroscru" Ng 4'

c uoAaAeno 3aflBJre .201s foAUHa 3a HaeMaHe Ha rro3eMJreHr'r'rMOTr4 c'HaqI4H

ua rpafiuo nonr#a ,5ua"uta,. no KaAacrpaJrHara Kapra r.r KaAacrpaJrHr'rre perl4crpl' Ha c' fpa$ I4*rarueno

3a oTfnexAaHe Ha [acIrnIHI4 xfl'IBorHI';I'

Заличени обстоятелства 
съгласно чл.2 от ЗЗЛД



II. 3a HaeMaHe Ha rrac[rua, Mepn rr JrrrBaArr or O6rquncKns rIo3eMJreH Qotu rlo KaAacrpaJrHara

r(apra u KaAacrpaJrHHTe perlrcrpn na c. KarenoBeq ca BxoAHpaJrI{ KaHArIAarHTe' KaKTo cJreABa:

Kan,qrlai Nb 1. 3EMEAEJICKTT [porr3BoAr,ITEJI crogH rEoprLIEB rorurrEB c nocrosHeH aApec

c. Karercoeeq, yJL ,,Alero KoncranruHoe" Ng 6.

C noAaAeno 3urf,BrreHLre c Bx.Ns 94-00-468 (l)109.03.2018 roarana 3a HaeMaHe Ha no3eMJIeHI'I I'IMorI4 c

HaqLrH na rpaftno ron3BaHe ,,flacuqe" rro KaAacrpzlJlHara Kapra I'I KaAacrpanHl4Te perucrpl'I Ha c' Kaflexoseu

3a oTrnexAaHe Ha TIacHIIIHI4 XI4BOTHI'I.

- KanAr.rAar 1i 2. 3a Suruuecro Jrrlqe: 3EMEAEJICKLI IPOII3BOAIITEJI TOAOP IIBAHOB

TPEHAAOIIJIOB c nocrotHeH aApec c. Kalexoseq, yn. ,,AlexcaHAbp Crau6olnftcru" Ne 2'

c no,qaleno 3arBJregr,re c Bx.Jrlb 94-00-475109.03.2018 ro,4r.rHa 3a HaeMaHe Ha no3eMJIeHv rMorll c HarII{H

ua rpafiuo rroJr3BaHe ,,Ilacr4u1e" no Ka.4acrpaJrHara Kapra I,I KaAacrpiInHI4Te peruIcrpz Ha c' Kareroeell 3a

oTfnex.IlaHe Ha IlacuulHpl XI'IBOTHI4.

III. 3a HaeMaHe Ha rracrrua, Mepr.r Lr JrLrBa.Arr or O6ru[ucKuq no3eMfleH Qoua rlo KaAacrpaJrHara

Kapra H KaAacrpaJrHrrre perr.rcrprr na c..fcno noJre ca BxoAlrpaJrrr KaHAHAarIrre' KaKTo cJreABa:

KanAnAar J\b 1. gnMnAEncKrI [porI3BoAtITEJI rIETt{ I4BAHOBA LIBAHOBA c nocrotHeH aApec rp.

flroeAlte, XK ,,Tparur", 6r. 84, ex. A' et. 8, a* 22"

c noAaAeso 3aflBJreHr.re c Bx.Ns 94-00-468109.03.2018 roAlrHa 3a HaeMaHe Ha ro3eMJIeHI'I I4MOTI'I c HaqI'IH

na rpafinO IIOJBBaHe ,,fIacI4I1e" IIo KaAacTpzIJIHaTa KapTa H KaAacTpurHVTe perlICTpI4 Ha c' 'f,Cno IIoJIe 3a

oTrnex.(aHe Ha naculllHll XIIBoTHI'I.- - 
- ?; ucnflTa o6crofiso ce 3arro3Ha c rrpeAcraBeHlrre or KaHAI4AarI're AoKyMeHrI'I (flpr'rnoxenue Jt 1

KbM Hacroflulnr nPoroxol.)
CleA raro ycragoBtr peAoBHocrra Ha noAaAeHrrre AoKyMeHTLI, KoMI'IcI{.lra onpeAenl4 neo6xoAlttutara ga

BceK'r KaHA'rAar rrJrorq or [acuula, Mepr4 u lruBa4lz_ or o6rquncKl,It [o3eMnen Qon4, cbrJlacHo rIoAaAeHVTe

3aflBfleHr,r.s n no peAa Ha trJr. 37 u, al.4 or 3ClI33 u pa:upeAeJll4 I{MOrLIT€, KaKTO CJIeABa:

PA3TIPE,IIEJIEHIIE:

I. 3A HAEMAHE HA IIACII MJI}I HA o
- 1. 3a QnuruecKo Jrrrqe: 3EMEAEJICKII JIPOII3BOAIITEJI JIATIIH PAHIEJIOB TEHOB C

rrocroqHeH aApec c. fpao llrnarueno, yJt' ,,flnop" N927, KaKTo cJIeABa:

- florgeaHl,I rro3eMJreHll lrMorl{ c HTIi ,,flacnIqe", ,,Mepa", ,,fIuBaga='- fIoseIureHI'I lIMor}I c HTII

,,flacuu1e" c o6qa flnoilI 340.092 Ara, VI KaTe1opllfl cbrJlacHo AoroBop]I 3a HaeM'

O6u 6poft xr.rBortrHcKv eqlllrrr\yr: 61.5 }KE; HopMa IIMJI sa XE: 1230 lLra 3a I'IMorI{ or l-7 Kareropus;

2460 ,,xa 3a rrMorlr or 8-10 Kareroplrr; 1.35 XE c HopMa IIMJI sa XE: 20.250 AKa 3a LIMoTI'I ot r-7
Kareropus; 40.500rKa 3a I4MorI'I or 8-10 Karerop[t' 

^^At'.n^ ^n i o -^----,
Karo nge rpeABrrA fopHoro Lr BbB Bpb3Ka Crc 3asnneuue Bx.Nl 94-00-389126.02.2018 roA}IHa, KaKro lI

nporoKon na KC na c. fpa(f I4nrarraeso or 28.1 1.2017 r. u .{ornarHa 3anvrcKa Ha Kuera na c. fpa(f

I4rnarueso c sx. Ns 10-00-621129.11.2017 r., KoMlrcrsra orpeAe nkr ra ce npeAocraBflr ]ga 3EMEAEICKI4

IIPOI43BOAI4TEn JIATI4H PAH|EJIOB |EHOB racr{rrra or oflo 3a cpoK ot 5 (uer) crorlaHcKl{ ToAI',IHI{

(20 1 8-20 1 9 r.; 2019 -2020 r.; 2020 -2021 r.; 2021 -2022 r.; 2022-2023 r.), rarro cneABa:

Onuc ua BHAoBere lt 6por nacuugll xllBorHl'l, orl'reiKuaHr B xt4BorHoBbaeH

o6err (nocrorueu o6err) Nr 1780690026 lcrap 4198-0212/ r,| J',lb 1780600013 lnap

4198-0200/, pemclpupaHH o HHrerplrpanara rEutfoptrlaurouua cr4cr€Ma na EAEX'

3I] JIATI4H PAH|EJIOB |EHOB

flo:eures
uumJ,{!

Kareropnr fLnout ga

HACMAHC,

cro6pasena c

qJr.37 u, ut. 4

or 3CII33
lma/ A

3asBIeHUeTO

HA

XI,IBOTHOBbIA

Haquu ua

rpailHo
tIOJl3BAHE

MecrHocr

BuAone
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xl.tBoTHH,
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KoeOrqreHr
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np{paBHtBaHe

HA

clmBffid
BU XtBOTHI

oulXE
ccHIacHo

$2sor
AI'sa
3Cn33

Onilc HA

BUOBtr fl

6por
nactru.lHl

cdckomtraH
cKu xxffil
qrnexaaHx I
X[MHOB6AH
u o6en

Epofi

XHBOTHHC

KI,I

eAI4H14Ut4

no BnqoBe

xtIBofil.{

Hopva
IIMJI sa

XE-rar.
t-7
(4xa ua

){(E)

Hoplra
IIMJI sa

XE-rar.8-
10

(AKa Ha

XE)

[I4 Ng

t7806.61.2 -
qACT B

oxHara N{y

VI 257.185
nona,aa s CAII

flacsule Eqr

repeH

foee.ua o'r 6 Ao
24 Meceua-

Meco.

0.6 l0 6 20.000 40.000



qacT oT

257.185.rra
NH
I 7806.61 .396-
rg.t28

VI 164.128
nona4a e C.{fl

flaorue Brn
repeH

foseAa ual,24
Meceqa-Meco

I t2 t2 20.000 40.000

Osue-N,rafiKil

naa 24 veceua

0.15 9 135 15.000 30.000

Oeue-NraiKH

OT MCCTHH

(anroxronnn)
nopoau naa 12

Meceua

0.15 290 43.5 20.000 40.000

6l.5 20.000 40.000

06uro: 42t.313 135 r5.000 30.000

- l. 3a Suru.recKo rrrrqe: 3EMEAEJICKII IPOII3BOAIITEJI IIBAH PAHIEJIOB TIAJIOB c

rrocTorHeH aApec c. fpa$ Irlrnarzeso, yJI. ,,feoprl4 c. PaKoBCKI4" Nl4, xaxro cneABa:

- florssaHr,r rro3eMneHlr lrMorr,r c HTii ,,I[acurqe", ,,Mepa", ,,fIunaga'' - llogeuleHu I'IMorr{ c HTII

,,flacr4[1e" c o6qa rnoul 167.167 AKa, VI Kareropus cb 3a HaeM'

- o6u 6pofi xunorr,rHcKpr eAr,rHr4ulr: 0.6 xE c xE: 9.000 AKa 3a I4MOTI'I oi I-7

Kareroprr; t8 ara 3a r.rMorr.r or 8-10 Kareroput; IIMJI 3a xE: 716'000 AKa 3a I4MorI{

or l-7 Kareroput; 1432.000 AKa 3a I'IMOrI'I or 8- '0 Kareroput'

- Karo u.e rrpeABr.rA ropHoro Lr BbB Bpb3Ka cbc 3arBneHr,re Bx.Ne 94-00-389126.02.2018 roALIHa' Ka{ro I'I

nporoKon Ha KC Ha c. fpa4 I4rnarueso or 28.11.2017 r. u AoKnaAHa 3arII4cKa Ha KMera Ha c' fpa0

I4rnarueno c Bx. Ns 10-00-621129.11.2017 r., KoMtrclr{ra orrpeAenr Aa ce rpeAocraBtrr Ha:

3EMEAEnCKI4 |IPOI43BOAI4TEJI I4BAH pAHfEJIoB qAJIoB naclrqa or orlo 3a cpoK or 5

(ner) crouaHcKr,r foAr.rHr4 Qnft-2}lg r.;2019-2020 r.;2020-2021 r.;2021-2022 r';2022-2023 r')'

KAKTO CJIENBA:

Onuc ua BHAoBere u 6por nacuulHtl xl,BorHll, orrnexaaHu B xHBorHoBbreH

o6err (nocrorueH o6err) Ne 4198-0063, perucrpilpaH e I4urerpupaxara

rantfopvaultouHa cncrcraa Ha BAEX 3n I4BAH PAH|EJIOB qAJIOB

flo:enaleu uuo'r J',1! Ka'reroprr fhoul:a
HaeMaHe,

cro6pa:eH

acqr.37
n, a.l. 4 or

3Cn33
lLKal

Haquu ua

rpafiuo
NOJBBAHE

MecrHoc'r

Br.raose

nact4ulHt4

xt4BOTH14,

crmacHo $ 2 n

or,IIP na 3ClI33

KoeQxuuem
3&

npIpaBHtBaHe

HA

ctoTBffixt
Bla xruHr
oulXE
C6TJIACHO

g2sot
,{P Ha

3Crr33

Onxc HA

Bt.qoBft I
6pot
nacxuHu
@ncKo60naH
CKI XUMHH
mneroaHtr D

XtrBSHOB}AH

u o6en

Epoil
xltBoTl4HC

KH

eaHHHUr,t

no BilaoBe

x14BoTHl.l

Hopua
fIMJI sa

XE-rar.
l-7
(ara ua

xE)

Hoprua

ilMJI:a
XE-xtu.8-
10,
(axa qa

xE)

TIH NS

17806.61.391
qACT B

ceBepHara My
qacr or250.315
AKA

VI 250.315
nonaaa B

cIn

flacrute Ecr
nepeH

foee.qa or 6 ao
24 Meceua-

MJI'KO.

0.6 0.6 15.000 30.000

flH Ns

I 7806.6 1.398-

39.998 axa

VI 39.998
nonaAa B

cAn

flacuule Brn
fepeH

foeeaa o'r 6 ,uo

24 Meceua-

Meco.

06 J 1.8 20 000 40.000

fose,(a saL 24

Mece[a-Meco.

I 34 34 20.000 40.000

O6uro: 290.3't3 0.6 I 5.000 30.000

35.8 20.000 40.000

vl OB .K
- t.3a eurn.recpo rrurre: 3EMEAEICKI,I IPOI{3BOAIITEJI CTO.flH IEOPIIIEB IOILITIEB c

.I1OCTOIHeH aApeC C. KaISKOBSII, yn. ,,AISKO KOnCranruHOB" J\b 6, rartO CJIeABa:

- flomnagr{ [o3eMJreH]r IlMorLI c HTII ,,flaculqe", ,,Mepa", ,,JIuvaAa=' - llogeuleuu

,,flaculqe" c o6qa nnoul44.000 AKa, VI KaTeropus cbIJIacHo AoIoBopI'I 3a HaeM'

LIMOTI.I C HTII



o6ut 6pofi xr,rBorr4HcKlr eALIHlIqu:17.25 XE c HopMa IIMJI ga xE: 345'000 AKa 3a I',IMorlI or 1-7

Karefopr4s; 690.000 AKa 3a LrMorrI or 8-10 Kare.opl'Ifl; 0.15 XE c HQpMa IIMJI ga xE: 2'250 AKa 3a I'MoTu or

1-7 xaieropus;4.500 AKa 3a I'IMorI'I or 8-10 KareI'QpI'Ifl'

Karo sge npeABr,rA roprroro pI BbB Bpb3Ka 919lS*"o"1,rae 
Bx.Jt 94-00-468 (l)109'03'2018 ro^utta' KaKro

u nporoKon na KC ua c. KareKoBeII Orb+.0t.201g r. r'r [o*a.u'a 3ar'rcKa na Kuera sa c. Kanexoseu b nx'

l.lb 10-00-12/08.01.2018 r., KoMI4cI'Isra orlpeAenl4 Aa ce rpeAocraBsr Ha: 3EMEAEnCKI4IIPOI43BOAI4TEJI

CTOflH|EOP|I4EBfOfnqEBnacuutaorOIIO3acpoKor5(ner)crorlaHcKpl[oAI4HI'I(2018-2019r';
201 g -2020 r.; 2Q20 -202| r.; 2021 -2022 t .; 2022-2023 r.), KaKTo cJIeABa:

llo:en.nen
l.tlt{Or NS

Kareropnr flnou 3a

HaeMaHe,

cro6paeeua c

wr.37 n,wr.4
or 3CII33

llxal n

3atBreHxeTo
HA

HaqnH ua

rpafiHo

NOJBBAHE

MecrHocr OnHc Ha BhAoBer€

o6err (nocrorneH

uurPopuaulouHa cr

ll opux llashunn aYrDv r rrrr!

o6erT) Ne 414'l-0159, perucrprpaH o I'lnrerpupaHara

crerua Ha EAEX, 3II CTOTH fEOPfHEB fOfl'ITIEB :

Br.rAose

nacrulHll
XI,IBOTH14,

crmacHo $ 2 n

or nP Ha 3CII33

Epofi

XI,IBOTI4HC

K14

EAUHIIIIT4

IIo BtaaoBe

xr4BoTHr.l

Hopt'ra

IIMJI sa

XE-raT.
t-7
(ara Ha

XE)

Hopua
IIMIi3a
XE-rar.8-
l0 l

(AKa Ha

}KE) |

56.000
nonaaa a CAn

3a

nprpaBHtBaHe

HA

clfrE@trt
BU *XB6HX
ruulXE
csuIacHo
g2:or
,{P Ha

3Cn33

DffIOBft U

6poa

nacIuHH

cencxoqonaH
cxx x{ffix
omlex,laHx B

xfluHoBlAH
u o6en

fsonca Oeue-rttaIrr
nar 12 veceua.

015 I 0. l5 15.000 30.000

nhN
35300.4.3-
qacT oT

56.000.qra s
rcxHara qacr

cso6oAulr

vl I lacnug

Osue-Mafru
OT MECTHI,T

(ae'roxroHnn)

nopoara uaa 12

Meceua

0.15 ll5 17.25 20.000 40.000

t1.25 20.000 40.000

015 l 5.000 30 000

O6uro: 56 000

-2.3aQusuuecroJIIrqe:3EMEAEJICKIIIPOII3BOAIITEJITOAOPIIBAHOB
TPEHAAOHJIOB C rOCrOf,HeH aApe. C. KaneKoBeII, yJI' 

"AleKcasArp 
crair'r6ow'ircKu" Jtlb 2', rarro cneABa:

- florgsaHl,I [o3eMJIeHu r,IMorI,r c HTII ,,flacl4[1e", ,,Mepa"' ,,IivtBara" - fIoseN'uIeHI'I I'IMori4 c HTII

,,flacurqe" c o6ua rIJIouI 67.443 AKa, VI KaTelopl4fl cbrJlacHo AoroBop[ 3a HaeM'

o6q6poftXI,IBoTI4HoK[eApIH|I\u:23.25XEcHopMa|IMJI3aXE:465'000AKa3aI4MoT!IoTl-7
Karer.oprs; 930.00oara 3a r'Morll or 8-10 Kareroput; 2.1 XE c HopMa IIMJI sa xE: 31'500 AKa 3a I{MorI',I or

1-7 rateroput; 63.000 AKa 3a I'IMorI'I or 8-10 Kareropu'fl'

Kato nse rpeABr{A ropHoro I,I BbB Bpb3Kacrc iassreHl'Ie Bx'}',lb 94'00-475109'03'2018 roAI'IHa' KaKro I'I

rporoKon Ha KC Ha c. KaneKoBerl Or 0a.01.201g r. u,{oxnagna 3anucKa Ha KMera Ha c. KaJreKoBerI c BX'

Ns 10-00-12/0g.0r.201g f., KoMrrcunra orrpeAe rrv Aace rpeAo;raBqr Ha: 3EMEAEnCKI4IIPOI43BOAI'ITEJI

TOAOP I4BAHOB TPEHAAOI4JIOB nacraua or oflo rJcpox or 5 (ner) croraHcKll roAI'IHI',I (2018-2019

t.: 20:i9 -2020 r,; 2020 -202:I r.; 2021 -2022 r.; 2022-2023 r.), raxro cneABa:

iln^ 
"a 

,rao""te " 
6p- nu*or"fi xl'IBorHIt' orrJle)I(aaHu B xt'lBorHoBbaeH

o6err (nocrorueH o6err) Ne 4147-0158' peruculp:H--1-,{TT:p^":*
uutfopuauroHHa cilcr€ua Ha EAEX, 3II TOAOP I4BAHOB TPEH'IAOI4JIOB
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HaeMaHe,

cro6pa:eHa c

wl37 n,wt.4
or 3Cfl33

llxal u

3arBreHueTo

HA

)|(HBOTHOBbAA

floseuleH
nMor Ns



BuAose

nachluHH

)I(I,IBOTHH,

*uacHo $ 2 a

or AP Ha 3Ctl33
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XE-rar.
l-7
(4xa na

xE)

Hopua
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XE-xar.8-
l0
(axa Ha

xE)

HA

CMEflHX'
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oulXE
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flH Ns
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38.000 rra e
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cBo6onH'l

VI 38.000
nonaaa s CAfl

flacnue fronca Osue-vafixu
naa l2 veceua.

0.15 t4 2.1 I 5.000 30.000

Osue-Naafiru

OT MCCTHIT

(anroxrouur,r)

ropoAr4 H4[ 12

Meceua

0.r5 155 23.25 20.000 40.000

23.25 20.000 40.000

06uro: 38.000 2l 15.000 30.000

III.3 EH
- l. 3a Susnuecpo Jrrrqe: 3EMEAEJICKII IPOII3BOAIITEJI IIETfl IIBAHOBA IIBAHOBA c

nocTorHeH aApec fp. fInoBAr,rB, xK ,,TpaKr.u", 6n. 84, BX. A, eT. 8, art. 22,xaxro cneABa:

- fIoI:saHLI IIO3eMJreHr4 I,IMOTI{ C HTII ,,flacuqe", ,,Mepa", ,,rIvrBAaA" - HtMa.

O6u 6poft xLrBorHHcKA e;iv:n:zrJlr: 21.3 XE c HopMa IIMJI sa XE: 426.000 AKa 3a I'IMorI{ or l-l
Kareroplrs; 

^SSz.Ooo 
AKa 3a HMorr.r or 8-10 Kareropus; 2.55 }iKE c HopMa TIMJI ga XE: 38.250 AKa 3a LIMorlI

or l-7 Kareroput; 76.500 AKa 3a vMorll or 8-10 Karefoprs.

Karo nge rpeABr.rA ropHoro Lr 1168 Bpb3Ka ctc 3asBreHr4e Bx.Ilb 94-00-468109.03.2018 roAI'IHa' KaKro I4

lporoKoJr Ha K-C Ha c. tcHo rroJre or 15.12.2017 r. u AoKJraAHa 3arrl{cKa Ha KMera Ha c. tcHo [oJIe c Bx.

Ne l0-00-22110.0L2018 r., KoMrrcrrrra orrpeAen:l- race npeAocraBsr Ha: 3EMEAEICKI4IIPOI43BOAI4TEn

nETt I4BAHOBA I{BAHOBA racuqa or OnO 3a cpoK or 5 (uer) croraHcKl4 roA}IHrI (2018-201'9 r.;

2019-2020 f .; 2020-2021 r .; 2021-2022 f .i 2022-2023 r.), KaKro cneABa:
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Mecrnocr Onuc Ha Bh,[.oBere u 6por nacnqH]t xl'IBorHH, ormexaaHu B xHBorHoBLAeH

o6err (nocmrHeH o6err) Ne 8766960006 lcnp 4139-0178/ u l'{! 4139-0043,

perucrpupaHlr a l4n'rerpupaHara nutfopuaurouua cucreMa sa EAEX, 3n nETt
hBAHOBA I4BAHOBA
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CleA ugurJrHeHr,re Ha nporleAypr,rre rro pa3rrpeAeJltHe na neo6xoAl4Mara 3a BceKH KaHAlrAar rlnoIII or

uaculua I,I MepI,I ro, peAa Ha qJr. 37 n, wr.4 ot 3CII33 ga

na O6qrana,,Mapuqa" 3a HaeMarenru ra 6rAar o6sseHI'I

Kouracnsra npI'IKlIIoqI4 pa6ora sa 24.04'2018 r',
O6rqraua,,MaplIqa" tta24.04.2018 r. s 16:00 qaca'

TIJIEHOBE: l. CrafrrcoecKa
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Заличени обстоятелства 
съгласно чл.2 от ЗЗЛД



OEIIII4HA ,,M A P I4II A"
flnoe4nn, 6yn. "Mapuqa" 57 A

e-mail:obshti tsa.org

_ OEJIACT IIJIOBNI4B
mer.: 032/ 907 800

Qarcc: 032/ 951 934
web:

ilPOTOKOJI

c r.r3BbprxeHo pa3rrpeAeneHr.re Ha rrJrorq[ oT rracullla, MepI4 r nvBaALl

H a repr4Top rlflT a Ha O 6Iqv H a <Mapraq a>> - o 6racr llroeAlasIIo

Vme'opttcduneJtt: ..
K"mem na Odutuia

/TNMNTbP

,{uec 25.06.2018 r., nrn Bpb3Ka

peAa Ha ,aL 37 rr, aJr.4 or 3ClI33

Ce cr6pa KoMucuq B cbcraB :

Kouzcz.s B cbcraB:
llpe4ce4aren: flecucrana KrunraHoBa -,{zperrop a-r OC
Yrenone: 1. Tans CrafiKoecKa - Cr. ercnepr OC

2. Xanera To4opona - fr. cnequarurcr,,O6rquucra co6crseHocr"
3 . l4saHxa Apa6a4xzesa -Mr. encnepr 3lI

Korr{rzcuqra 3anor{Ha 3aceAaHr4e e 10:30 qaca, cbc 3aAaqa Aa onpeAeru neo6xoALrMara [JIoIq, Koqro
cneABa.4a ce HaMaJrrr or pa3rrpeAeneHr.rero, Lr3BbprrreHo 3a rro3eMJreH LrMor Ns 17806.6I.2 -ny6tlrqHa
o6quucra co6crseHocr rro Ka4acrparHara Kapra vr lr:a1.acrpanHrrre perlrcrptz Ha c. fpaQ I4rnarueno
cbrJracHo npeAcraBeHo or ,,Ka4acrnp-Hu" OOr{: ,,feo4e3uuecKo 3acHeMaHe Ha cI{TyaIIIroHHI{
no4po6uocruslM l\b 17806.61.2 to KK na c. fpaQ I4rnarueso, o6rq. ,,Mapr4qa".
, KoMrlcusra

KOHCTATtrIPA:

I. C llporoKorr or 24.04.2018 r., Ha KoMr4craflra Ha3HaireHa crc 3anonel Ns P,4-09-I57 109.02.2018 r.
ua Klrera Ha O6rquna ,,Maprlqa" e pa3[peAeneHo na KaHAnAar J\& 1. 3a Qnruvecxo Jrrrqe:
3EMEAEICKI4 IIPOI43BOAI4TEI JIATIIH PAHIEJIOB IF,HOB c nocro.rrHeH aApec B c. fpaQ
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Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



I'IKI
l 7806 6r 39
6-164 r28

VI 164.128
ronaAa B cAfI

|Iacurue Esr
repeH

fose.(a HaA 24

Meceqa-Meco

l2 t2 20.000 40.000

Osqe-r.{afiru

sar 24 lreceqa

0.15 9 135 15.000 30 000

Onqe-rraafiru

OT MECTHI{

(aBTOXTOHHT,T)

nopolu ual,12
Meceqa

015 290 43.5 20.000 40.000

615 20.000 40.000

O6uro: 42t.313 t35 I 5.000 30.000

Cruacuo [peAcraBeHoro or ,,Ka4acrrp-Hu" OO.{: ,,feo4e3lrqecKo 3acHeMaHe Ha cnryar\LIoHHI,I

noApo6Hocrr4 B IIZ Jt 17806.6I.2 rto KK Ha c. fpaQ Zruarueso, o6U. ,,MapI4qa",13.262 AKa or l{Mora
B rc)r(Hara My rracr ca rpaftHo HaBoAHeHrr, Koero HaJrafa Aa orrraAHaT or pa3[peAeneHara IInOIII. BbB

BpB3Ka c roBa, KoMlrcr{rra npeAnara purnpeAeneHara nnorq or lII4 l',lb 17806.61 .2 sa 3eveAelcrz
rrpo[r3BoArlTen JIarr4H Paureroe fenos Aa craue 243.923 AKa B loxHara My qacr, cbrJlacHo 3acHeMaHero.

O6uara pa3rrpeAeneHa rrnoq Ha 3eMeAencKr4 npou3BoArrren Jlarun Panrenos fenos 3a orrJlextAaHe Ha

CEJICKOCTOTIAHCKI,I XI,IBOTHII CT ABA 408. 05 1 ArcA.

v' II. C aoroBop 3a HaeM J\b IIM - L8 or 03.10.2016 roA., cKJrroqeH MexAy O6quna ,rMapuga" u
3EMEIE"IICKI4 IIPOI43BOII4TEJ I,IBAH PAHIEJIOB qAJIOB c nocrorHeH aApec B c. fpa$
Zruarueno, Ha HaeMareJr.f,T e rrpeAocraBeHa 3a orrnelrAaHe Ha ilacrz,IIIHLI xI4BorHI4 3eMeAeJIcKa 3eMt c
rnorq or 145.861AKa, rrpeAcraBrtxBarrla qacr B ceBepHara My r{acr or tIo3eMJIeH I4Mor Jre 17806.61.2.

C:rrlacno [peAcraBeHoro or ,,Kagacmp-Hu" OOr{: ,,feoAe3l4qecKo 3acHeMaHe Ha cI4TyaIII4oHHI4

rroApo6Hocrr4 B lII4 }lb 17806.61.2 no KK Ha c. fpa$ Znrarueno, o6ul. ,,Mapuqa" r 52.826 AKa or lrMora
ca rpafiuo HaBoAHeHLr, Koero HaJrafa Aa orlaAHar or AoroBopa 3a HaeM. Brn nprsra c roBa, KoMl4crr.f,Ta

rrpeAnafa oT fopHr4{ AofoBop 3a HaeM Aa oTnaAHaT c AonbnHr{TenHo cllopa3yMeHlle, CKJITOT{eHO Me}KAy

O6nlznara u 3elreAencKr4 npor{3BoAr4Ten lIsaH Panreros 9aron 52.826 AKa or 3eMeAencKa 3eM.f, c nnoq
or 145.867 AKa, rrpeAcraBnflBarrla qacr B ceBepHara My qacr or Iro3eMJIeH I{Mor }lb 17806.61.2, rcaro

H.aerara nnorq craHe 93.041AKa B ceBepHara My rracr, cbrJlacHo 3acHeMaHero.

Kouucu.sra npr4Knroqu pa6ora sa 25.06.2018 r., Karo rrpeAaAe Hacrofll\r4fl rlporoKon Ha KMera Ha

O6ruuHa,,Mapl,tqa" :na25.06.2018 r. e 16:00 qaca,3aeAHo c,,leoAe3l{qecKo 3acHeMaHe Ha cLITyaIII4oHHIT

no4po6uocrr4 B |ITI Ns 17806.61.2 no KK na c. fpaQ I,Irnarreeo, o6u. ,,MapIaI1a", Hepa3AeJIHa qacr or
-rDoToKo.lra.

IIPEACEIATE JI : .{ecac;ran Krnnrcauona

TIJIEHOBE: 1. Tas Craftrcoecrca 2.)K To4opona Apa6aqxnena

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 № 6 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

 
ОТНОСНО: Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване 

и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на 
поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – 
област Пловдив. 

 



  

ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за 
общинската собственост; чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството и чл. 117, ал. 3 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община “Марица”.  

 
 

След проведено   гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет “Марица” – област Пловдив приема изготвената от 

лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ Експертиза за определяне размера 
на начална годишна цена при предоставяне  под  наем за земеделско ползване 
на земи общинска собственост на Община  „Марица“ -  област  Пловдив  за  
2018  година, като: 

1. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне 
под наем за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – 
частна общинска собственост, по видове както следва: 

1.1 Земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на 
населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона 
за данък върху добавената стойност : 

1. За отглеждане на полски култури – 27,00 лева на декар; 
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 50,00 лева на 

декар; 
3. За оранжерийно производство – 65,00 лева на декар; 
4. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар. 
1.2 Земи за земеделско ползване или части от тях, включени в 

строителните граници на населените места: 
1. За отглеждане на полски култури – 30,00 лева на декар (без ДДС); 
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 60,00 лева на 

декар (без ДДС); 
3. За оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС); 
4. За производство на посадъчен материал – 35,00 лева на декар (без  
 
 
ДДС). 
2. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне 

на общински поземлени имоти или части от тях под наем за стопански нужди 
за настаняване на пчелни семейства и определя начални годишни наемни 
цени за предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под 
наем за стопански нужди за настаняване на пчелни семейства, както следва: 

2.1. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска 
собственост извън регулацията на населените места за устройване на 
пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството: 

1. Земи с НТП „Нива“ –  37,00 лева на декар (без ДДС); 
2. Ливади  – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2.2. Земи за земеделско ползване или части от тях – публична общинска 



  

собственост извън регулацията на населените места за устройване на 
пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството и чл. 37 и – 
чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за 
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние: 

1. Мери и пасища – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска 

собственост, включени в строителните граници на населените места за 
устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за 
пчеларството: 

1. Свободни незастроени поземлени имоти  – 45,00 лева на декар (без ДДС). 
ІІ. Наемната  цена  се  актуализира  ежегодно  към  месеца  на  

сключване  на договора за текущата година. Актуализация на наемната цена 
се извършва само в случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към 
месеца на сключване на договора за текущата година спрямо месеца на 
сключване на договора за предходната година. Инфлацията се изчислява на 
база на Индекса на потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за 
предходната година, официално обявен от Националния статистически 
институт. Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава с 
първоначално договорената годишна наемна цена, като получената сума се 
прибавя към последната договорена годишна наемна цена. Изменението на 
наемната цена се извършва с двустранно подписано допълнително 
споразумение към договора за наем. 

 
 
МОТИВИ: Във връзка с отдаването под наем на общински поземлени имоти 

за земеделско ползване и за стопански нужди за устройване на пчелини през 2018 
г., в изпълнение на чл. 117, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община “Марица” от независим оценител 
„Пловдивинвест – 21” АД бе изготвена експертиза за определяне размера на 
начална годишна наемна цена при предоставяне под наем на земи, собственост 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  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 № 7 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.144.369, образуван от 
поземлен имот с идентификатор № 78080.144.367  - частна общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 
 

 ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 60, ал. 4 б от Правилника за организацията и 



  

дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за 

промяна на начина на трайно ползване и предлага начина на трайно ползване 
да се промени от „Изоставена орна земя “ в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“ на общински поземлен имот, както следва:   

- Поземлен имот с идентификатор  № 78080.144.369, образуван от 
поземлен имот с идентификатор № 78080.144.367 с площ от 1.118 дка, с 
начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, адрес на поземления имот 
местност „ДОЛНИ ЛИВАДИ”, при граници и съседи: ПИ № 78080.144.365; 
ПИ № 78080.501.1165; ПИ № 78080.501.1166; ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 
78080.144.133 и ПИ № 78080.144.368 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за общинска собственост  
№ 3087 от 08.01.2018 г. 

ІІ. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението по т.І. да започне 
процедура по промяна на начина на трайно ползване на описания в т. І. 
общински поземлен имот в съответствие с чл. 78 а от Правилника за 
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 
отразяване на промяната по реда на Наредба           № РД-02-20-5 от 15 
Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 

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

 
МОТИВИ: С цел увеличаване на приходната част на общинския бюджет и 

осигуряване на транспортен достъп, Общински съвет „Марица“ намира решенето 
за целесъобразно. 

 
 

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

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 



  

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 8 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, 

представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за изпълнение на влезли в сила съдебни 
решения, с които е признато право на наследниците на Мария Николова Манчева, 
бивш жител на с. Труд, Община „Марица”–област Пловдив на възстановяване на 

За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

собственост. 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.8 и т.23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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. 45ж, 
ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗСПЗЗ; Решение № 187 от 07.12.2007 г. на Пловдивски районен съд, 
14 граждански състав; Решение № 1658 от 13.11.2008 г. на Пловдивски окръжен 
съд и искане с вх.рег. № 58-00-77/17.10.2017 г. на Началника на Общинска служба 
по земеделие-Марица.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив   предоставя на Мария 

Николова Манчева, бивш жител на с. Труд, Община „Марица”–област 
Пловдив, земеделска земя, както следва:  

1. По кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, 
Община „Марица”–област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК: 

1.1. Поземлен имот №  78080.38.5 с площ от 8.899 дка, намиращ се в 
местността „Тахталийски азмак”, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 
78080.38.16; ПИ № 78080.38.6; ПИ № 78080.37.111 и ПИ № 78080.36.112, 
актуван с АОС № 0798-18 от 20.03.2009 год.; 

1.2. Поземлен имот № 78080.48.9 с площ от 6.897 дка, намиращ се в 
местността „Керемедчийката” с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Овощна градина”, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.48.151; ПИ № 78080.48.10; ПИ № 78080.49.150 и ПИ № 
78080.142.144, актуван с АОС № 0797-18 от 20.03.2009 год.; 

1.3. Поземлен имот № 78080.47.5 с площ от 1.964 дка, намиращ се в 
местността           „Керемедчийката” с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и начин на трайно ползване „Овощна градина”, при граници и 
съседи: ПИ № 78080.47.7; ПИ № 78080.143.147; ПИ № 78080.47.10 и ПИ № 
78080.48.151, актуван с АОС № 0791-18 от 16.03.2009 год.; 

1.4. Поземлен имот №  78080.72.9 с площ от 0.501 дка, намиращ се в 
местността „Юртови” с трайно предназначение „Земеделска територия” и 
начин на трайно ползване „Нива”, при граници и съседи: ПИ № 78080.137.2; 
ПИ № 78080.72.8; ПИ № 78080.72.6 и ПИ № 78080.94.239, актуван с АОС № 
0966-18 от 24.08.2009 год., 

имотите с обща площ от 18.261 дка, като за остатъка от признатото 
право на собственост със съдебните Решение № 187 от 07.12.2007 г. на 
Пловдивски районен съд, 14 граждански състав и Решение № 1658 от 
13.11.2008 г. на Пловдивски окръжен съд наследниците на Мария Николова 
Манчева, бивш жител на с. Труд, Община „Марица”–област Пловдив да 
бъдат обезщетени с поименни компенсационни бонове.  

2. Възлага на Кмета на Община „Марица” да връчи решението на 
Oбщинския съвет на наследниците на Мария Николова Манчева, бивш жител 



  

на с. Труд, Община „Марица”–област Пловдив по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс и служебно на Общинска служба по 
земеделие „Марица” за изпълнение на задължението й по чл. 45 ж, ал. 3, ал. 4, 
ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ.  

3. След изпълнение на процедурата по чл. 45 ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, 
описаните в т. 1. от настоящето решение поземлени имоти да бъдат отписани 
от актовите книги за имоти общинска собственост. 

 
МОТИВИ: С последното изменение на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) изпълнението на 
съдебни решения за признато право на собственост за предоставяне на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд се извършва от Общинския съвет, който има 
задължението да предоставя земи от общинския поземлен фонд, представляващи 
земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за изпълнение на съдебни решения за признато право на 
собственост, което е възпроизведено в § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ и не е ограничено със 
срок, изисква заделяне на необходимия поземлен ресурс, за да се гарантира 
предоставянето на земите от общинския поземлен фонд на собственици с признати 
права на възстановяване на собствеността. Ето защо, Общински съвет „Марица“, 
намира реше 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

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 № 9 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен 
имот № 73242.225.887, собственост на Йорданка Димитрова Младенова 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Йорданка Димитрова Младенова, с 
адрес: гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 32, чрез пълномощник „КАРИ 9“ ЕООД, 
представлявано от управителя Георги Николов Бранеков, с адрес: гр. Пловдив, ул. 
„Густав Вайганд“ № 14,  легитимираща се като собственик, съгласно Решение по 
чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ № А17А/07.07.1999 год.  за възстановяване правото на 
собственост с план за земеразделяне, издаден от ПК „Марица” – Пловдив, на 
следния поземлен имот: 

- ПИ № 73242.225.887 с площ 63 кв.м., с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, с НТП „За местен път“ в местността 
„Кошовете“ по кадастралната карта на с. Труд, област Пловдив, образуван 
от ПИ № 73242.225.38. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.887 с 
площ 63 кв.м. за публична общинска собственост. 
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия по процедурата за дарението и 
сключи договор за дарение, съобразно действащото законодателство. 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот са с 
отреждане на движение и транспорт, който да бъде използван за обществени 
нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 225 в землище с. 
Труд. Ето защо, Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

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 № 10 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ № 73242.225.892, СОБСТВЕНОСТ НА „КАРИ 9“ ЕООД. 
ОСНОВАНИЕ: ЧЛ. 21, АЛ. 1 Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.31, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ. 35 ОТ НАРЕДБА 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО. 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от КАРИ 9“ ЕООД с 

управител и едноличен собственик на капитала Роберто Тронкони и 
управителя Георги Николов Бранеков, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Густав 
Вайганд“ № 14 легитимиращ се като собственик съгласно  нотариален акт № 
109,  том 17, рег. 5281, дело 3951 от 08.03.2007 година и нотариален акт № 
110,  том 17, рег. 5284, дело 3952 от 08.03.2007 година  ПРС на следния 
поземлен имот: 
- ПИ № 73242.225.892 с площ 293 кв.м., с трайно предназначение на 

територията „Земеделска“, с НТП „За местен път“ в местността 
„Кошовете“ по кадастралната карта на с. Труд, област Пловдив, образуван 
от ПИ № 73242.225.155. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ  
73242.225.892 с площ 293 кв.м. за публична общинска собственост. 

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на Община „Марица“. 

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на 
общината да извърши всички правни и фактически действия по процедурата 
за дарението и сключи договор за дарение, съобразно действащото 
законодателство. 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот са с 

отреждане на движение и транспорт, който да бъде използван за обществени 
нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 225 в землище с. 
Труд, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Председател на ОбС “Марица” 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 

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  № 11 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 
73242.225.891, собственост на Нина Николова Узунова, Татяна Николова Узунова и 
Мирослав Николов Узунов, наследници на Никола Николов Узунов . 

бщ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

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

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Нина Николова Узунова, ЕГН 
530119****, с адрес: с.Труд, област Пловдив, ул. „Петко Д.Петков“ № 2, Татяна 
Николова Узунова, ЕГН 730726****, с адрес: с.Труд, област Пловдив, ул. „Петко 
Д.Петков“ № 5 и Мирослав Николов Узунов, с ЕГН 760518****, с адрес: гр. 
Пловдив, ул. „Иван Рилски“ № 37, ет.3, наследници на Никола Николов Узунов,  
легитимиращи се като собственици, съгласно констативен нотариален за недвижим 
имот  № 31,  том 4 от 13.04.2000 година в ПРС на следния поземлен имот: 
ПИ № 73242.225.891 с площ 295кв.м., с трайно предназначение на територията 
„Земеделска“, с НТП „За местен път“ в местността „Кошовете“ по кадастралната 
карта на с. Труд, област Пловдив, образуван от ПИ № 73242.225.40. 
ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.891 с 
площ 295 кв.м. за публична общинска собственост. 
ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 
ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия по процедурата за дарението и 
сключи договор за дарение, съобразно действащото законодателство. 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот са с 
отреждане на движение и транспорт, който да бъде използван за обществени 
нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 225 в землище с. 
Труд, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………  
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

 
 
 

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 № 12 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

Председател на ОбС 
“Марица”Общ брой 
общ. съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 
73242.225.889, собственост на Мирослав Николов Узунов. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Мирослав Николов Узунов, с ЕГН 
760518****, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Рилски“ № 37, ет.3 легитимиращ се като 
собственик съгласно нотариален акт № 34,  том 49, рег. 16159, дело 11476 на 27.12.1999 
година в ПРС на следния поземлен имот: 

- ПИ № 73242.225.889 с площ 146 кв.м., с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, с НТП „За местен път“ в местността „Кошовете“ по 
кадастралната карта на с. Труд, област Пловдив, образуван от ПИ № 73242.225.39. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.889 с 
площ 146 кв.м. за публична общинска собственост. 

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия по процедурата за дарението и сключи 
договор за дарение, съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот са с 

отреждане на движение и транспорт, който да бъде използван за обществени 
нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 225 в землище с. 
Труд, Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

  
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

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 № 13 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 
73242.225.885, собственост на н-ци на Гича Димитрова Златева 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от Димка Георгиева Запрянова, с 
адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Карев“ № 26 и Иван Георгиев Златев, с адрес: гр. 
Пловдив, ул. „Никола Карев“ № 26,  чрез пълномощник „КАРИ 9“ ЕООД, представлявано 
от управителя Георги Николов Бранеков, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Густав Вайганд“ № 
14,  легитимиращи се като собственици, съгласно Решение по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ № 
А17А/07.07.1999 год.  за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне, 
издаден от ПК „Марица” – Пловдив, на следния поземлен имот: 

- ПИ № 73242.225.885 с площ 84 кв.м., с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, с НТП „За местен път“ в местността „Кошовете“ по 
кадастралната карта на с. Труд, област Пловдив, образуван от ПИ № 73242.225.37. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ № 73242.225.885 с 
площ 84 кв.м. за публична общинска собственост. 

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия по процедурата за дарението и сключи 
договор за дарение, съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот са с 

отреждане на движение и транспорт, който да бъде използван за обществени 
нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 225 в землище с. 
Труд , Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 

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 № 14 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
Против  0 
Въздържали се 0 



  

ОТНОСНО: Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 
73242.225.892, собственост на „ОСРАМ Лайтинг“ ЕООД. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
І. Общински съвет „Марица“ приема дарение от „ОСРАМ Лайтинг“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1505, бул. „Ситняково“ № 48, „Сердика 
Офиси“, ет.6,офис 604, представлявано от управителите Елвис Любчев Георгиев и Диана 
Петкова Ганчева, легитимиращо се като собственик съгласно  нотариален акт № 52,  том 
76, рег. 27625, дело 14773 от 01.09.2016 година в ПРС на следния поземлен имот: 

- ПИ № 73242.225.880 с площ 443 кв.м., с трайно предназначение на 
територията „Земеделска“, с НТП „За местен път“ в местността „Кошовете“ по 
кадастралната карта на с. Труд, област Пловдив, стар идентификатор: ПИ № 
73242.225.873, 73242.225.131 и 73242.225.130. 

ІІ. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив обявява ПИ  73242.225.880 с площ 
443 кв.м. за публична общинска собственост. 

ІІІ. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС върху 
разходите са за сметка на Община „Марица“. 

ІV. Общински съвет „Марица“ – област Пловдив възлага на кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия по процедурата за дарението и сключи 
договор за дарение, съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочения поземлен имот са с 

отреждане на движение и транспорт, който да бъде използван за обществени 
нужди, с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 225 в землище с. 
Труд , Общинският съвет 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 № 15 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Разрешение изработване проект за ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.54.2 в 
м.”Четири могили” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, 
Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя 
за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на един урегулиран 
поземлен имот за производствена, складова и ООД – цех за сглобяване на метални 
изделия. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, 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 поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект за 

ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с 
идентификатор № 78080.54.2 в м.”Четири могили” по кадастралната карта на 
с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ 
с отреждане на един урегулиран поземлен имот за  

производствена, складова и ООД – цех за сглобяване на метални изделия 
план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура 
Поземлeн имот с идентификатор 78080.54.2 в м.”Четири могили” по 

кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 186-Псп с 
нетни устройствени показатели Пз<60%, Кинт – 1,2,  Поз>30% и височина на 
застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, във 
връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия обект. 
Възложителя да изготви проектите от името на общината, както и да представлява 
общината при съгласуване и одобряване пред съответните институции.  

 
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. 

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

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

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

 Възлага на „СИД ЕНТЪРПРАЙЗ“ ЕООД 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.  
            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 инвестиционно намерение, Общинският съвет 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 № 16 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на 
кабелна линия Н.Н.(1kV) от РУНН на МТП “Малтепе“ до ново електромерно тип 
ТЕПО НН+4Т, монтирано пред имотната граница, по кадастралната карта на 
с.Маноле, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП-ПП. 

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

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Одобрява проект за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план (ПП) 
на трасе на кабелна линия НН (1kV) от РУНН на МТП “Малтепе“ до ново 
електромерно тип ТЕПО НН+4Т, монтирано пред имотната граница, по следата на 
вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП и регистър на 
засегнатите от трасето имоти. 

Настоящето решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред 
административен съд-гр.Пловдив в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 
обнародването му в държавен вестник. 

 
МОТИВИ: Във връзка  с електрозахранването на „ Ферма за отглеждане на 

птици в ПИ №47086.607.1 по КРП на с. Маноле“  е изготвен проект на ПУП-ПП на 
трасе на кабелна линия НН за захранване на електромерно табло ТЕПО НН + 4Т 
ситуирано на границата на имота, Общинският съвет 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 № 17 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Разрешение изработване проект за изменение на ПУП - План за 
регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП)  в обхвата на 
поземлeни имоти с идентификатори № 47086.194.54, идентичен с УПИ ІІ-194.54-
производствена и складова дейност и № 47086.194.17 в м.”ЮРТИЩА” по 
кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на нов УПИ за производствена и складова 
дейност. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 

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

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

- План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП)  в обхвата 
на поземлeни имоти с идентификатори № 47086.194.54, идентичен с УПИ ІІ-
194.54-производствена и складова дейност и № 47086.194.17 в м.”ЮРТИЩА” по 
кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област за 
процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на нов УПИ   

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

на техническата инфраструктура 
Поземлeни имоти с идентификатори № 47086.194.54, идентичен с УПИ ІІ-

194.54-производствена и складова дейност и № 47086.194.17 в м.”ЮРТИЩА” по 
кадастралната карта на с.Маноле по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 6196-Смф с 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. Възложителя да 
изготви проектите от името на общината, както и да представлява общината при 
съгласуване и одобряване пред съответните институции.  



  

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 и РЗИ, 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. 

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

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

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

 Възлага на „ПРЕСТИЖ 2007“ 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.  

            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, 

Общинския съвет 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 № 18 
 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община 
„Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф по кадастралната 
карта на с.Царацово, местност “Юрушките-юг“, Община „Марица“, област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 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:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 127, ал. 9  Общински съвет „Марица”, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 
ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на земеделските земи: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 196-Смф по кадастралната карта на 
с.Царацово, местност м.”Юрушките-юг“, Община „Марица“, област Пловдив, 
включващо поземлени имоти с идентификатори № 78080.18.25 и № 78080.18.26-
частна собственост и  част от поземлени имоти 78080.140.96, № 78080.140.105, № 
78080.140.97 и № 78080.140.107-полски пътища публична общинска собственост, 
във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на 
земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските 
земи с цел изграждане на обект с обществено обслужващи функции, съгласно 
приложения проект-предложение за изменение на ОУП. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 
изискванията на ЗООС.  

Одобрява приложеното техническо задание за изменение на ОУП 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, 

Общинският съвет 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 № 19 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проект за доизграждане на 
канализационна мрежа и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа на 
с.Бенковски. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране от  

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/  с проект за доизграждане канализационна мрежа и подмяна на 
водопроводна мрежа.на с.Бенковски  

2. Общински съвет „Марица” определя проекта за доизграждане на 
канализационна мрежа  и подмяна на водопроводна мрежа на с. Бенковски за 
приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на 
стратегическите цели и приоритетите в Общински план за развитие на Община 
„Марица”: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“ 

Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на 

мрежите, съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна 
система, вкл. и системите за третиране на отпадъчните води. 

Номер от списъка с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г.:  
№26: Завършване канализация с.Бенковски. 
№46: Реконструкция и подмяна на съществуващи улични водопроводи по 

всички населени места - 19 броя в Община „Марица”, с възстановяване и 
изграждане настилки. 

3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 
кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

 
МОТИВИ: Изградената инфраструктура ще подобри екологичните показатели 

на района, а включването на останалата част от домакинствата ще повиши 
значително ефективността на пречиствателното съоръжение. Необходимо е също 
да се подмени остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, което ще повоши 
качеството на питейната вода, ще намали честотата и броя на авариите и 
свързаните с това загуби на вода по мрежата. Реализирането на инвестиционния 



  

проект допринася за постигане на целите и приоритетите на община „Марица”, 
заложени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Дейностите, 
предвидени за изпълнение в рамките на инвестиционния проект, са записани като 
специфични проекти за изпълнение на Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в 
общината чрез обновяване на мрежите, съоръженията и оборудването на 
водоснабдителната и канализационна система, вкл. и системите за третиране на 
отпадъчните води, Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
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 № 20 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Кандидатстване за проект за доизграждане на канализационна 
мрежа и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа на с.Трилистник. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
4. Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране от  

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/  с проект за доизграждане канализационна мрежа и подмяна на 
водопроводна мрежа.на с.Трилистник. 

5. Общински съвет „Марица” определя проекта за доизграждане на 
канализационната мрежа и подмяна на водопроводната мрежа на с.Трилистник за 
приоритетен за изпълнение. Дейностите по проекта съответстват на 
стратегическите цели и приоритетите в Общински план за развитие на Община 
„Марица” за периода 2014-2020 г.: 

Стратегическа цел 2: „Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни 
условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“ 

Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на 

мрежите, съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна 
система, вкл. и системите за третиране на отпадъчните води. 

Номер от списъка с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г.:  
№25: Завършване канализация с.Трилистник. 
№46: Реконструкция и подмяна на съществуващи улични водопроводи по 

всички населени места - 19 броя в Община „Марица”, с възстановяване и 
изграждане настилки. 

6. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проекта за 
кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически 
действия, свързани с кандидатстването по т.1. 

 
МОТИВИ: Изградената инфраструктура ще подобри екологичните показатели 

на района, а включването на останалата част от домакинствата ще повиши 
значително ефективността на пречиствателното съоръжение. Необходимо е също 
да се подмени остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, което ще повоши 
качеството на питейната вода, ще намали честотата и броя на авариите и 
свързаните с това загуби на вода по мрежата. Реализирането на инвестиционния 



  

проект допринася за постигане на целите и приоритетите на община „Марица”, 
заложени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Дейностите, 
предвидени за изпълнение в рамките на инвестиционния проект, са записани като 
специфични проекти за изпълнение на Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в 
общината чрез обновяване на мрежите, съоръженията и оборудването на 
водоснабдителната и канализационна система, вкл. и системите за третиране на 
отпадъчните води, Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство 

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 № 21 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

I.  Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на:  
  
Николина Николова Стоева от с. Калековец ул.Хрисо Ботев №31 ЕГН-

4411152352 в размер на 500 лв.  
  
 
МОТИВИ: Лицето отговаря на изискванията и е предоставило необходимите 

документи. 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 № 22 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на 
средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или 
сираци. 

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

    1.Общински съвет „Марица” отпуска ежемесечна финансова помощ под 
формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна услуга 
през учебната 2018/2019г на  Емануела Румянова Русева от с.Костиво ул.40-та  
№19. 

2.Общински съвет „Марица” отказва да отпусне ежемесечна финансова помощ 
под формата на средства за пътуване срещу представена фактура за транспортна 
услуга през учебната 2018/2019г на  Румяна Красимирова Асенова от с.Строево 
ул.“Нов живот“ №13 

    
МОТИВИ: Лицето Емануела Румянова Русева е предоставило необходимите 

документи и отговаря на изискванията, поради което е отпусната ежемесечната 
помощ под формата на средства за пътуване. 

Лицето Румяна Красимирова Асенова не е предоставило необходимите 
документи и не отговаря на изискванията, поради което не е отпусната ежемесечна 
помощ под формата на средства за пътуване. 
.  

  
 
 

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 № 23 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в Община 
„Марица” 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.11 ал. 10 от Закона за публичните финанси 
и във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Определя  второстепенните разпоредители с бюджет за 2018  година, както 
следва: 

1.Заместник  Кмет -  Петко Чочев -  за  „Образование” 
2.Кмета на с. Войводиново – за кметство  Войводиново 
3.Кмета на с. Гр. Игнатиево – за кметство Гр. Игнатиево 
4.Кмета на с. Калековец – за кметство Калековец 
5.Кмета на с. Костиево – за кметство Костиево 
6.Кмета на с.Маноле – за кметство Маноле 
7.Кмета на с. Рогош – за кметство Рогош 
8.Кмета на с. Скутаре – за кметство Скутаре 
9.Кмета на с. Строево – за кметство Строево 
10.Кмета на с. Труд – за кметство Труд 
11.Кмета на с. Царацово – за кметство Царацово 
12.Директора на ОУ „Георги Бенковски” с. Бенковски 
13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново 
14.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил 
15.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево 
16.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк 
17.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец 
18.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево 
19.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Маноле 
20.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош 
21.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре 
22.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево 
23.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд 
24.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово 
25.Заместник  Кмет -  Петко Чочев -  за    „Социални дейности“ 
26.Директора на ОП „Чиста Марица“ 
 



  

МОТИВИ: В изпълнение изискванията на чл.11 ал. 10 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  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 № 24 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Промяна на числеността на Дейност „Общинска 

администрация” при Община „Марица” – област Пловдив.  
 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Увеличава общата численост на дейност „Общинска администрация”, от 
127 щ. бр. на 129 щ. бр. считано от 01.03.2018 г., съгласно Приложение № 1. 
Увеличението е с 2 щ. бр. дофинансирани с местни приходи. 
2.  Възлага на кмета на Община „Марица” да отрази в длъжностното 
разписание промените в числеността  на общината съгласно Приложение № 
1. 
МОТИВИ: С оглед съблюдаване на законовите изисквания за 
строителството на територията на Община „Марица“ възниква 
необходимостта от извършването на проверки, респективно от увеличаване 
на човешкия капацитет за осъществяването им.  

Към настоящия момент съгласуването на проектите от община 
„Марица“ в част „Ел. инсталации“ се извършва от лице, наето на граждански 
договор, тъй като в основната структура не е предвидена щатна бройка за 
такава длъжност.  
 Ето защо се поражда необходимостта от увеличаване на числеността в 
дирекция „Устройство на територията“, отдел „Строителство“ с две щатни 
бройки – 1(една) бройка за главен специалист „Незаконно строителство“ и 1 
(една) бройка за главен експерт „Ел. инсталации“.    
 Ето защо, Общински съвет „Марица“, намира решението за 
целесъбразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
 Председател на ОбС “Марица” 
 
 
Вярно: ……………… 
/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 5 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 25 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 
 
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 

 
 ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 91 от ЗДБРБ за 2016 г. и чл. 47, 
ал.1 от ПМС № 374/22.12.2016 г. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 129 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет „Марица” определя остатъка по общинския бюджет, 
реализиран към 31.12.2017 г. в размер на 3 913 558 лв. да се използва през 2018 г. 
съгласно приложение № 10.  

 
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по съставянето 

на бюджета на общината за 2018г., Общинският съвет 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 № 26 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 
 ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и ал.2  от ЗМСМА и т. 10 от 

Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” определя за дейност 122 „Общинска 

администрация”, численост на персонала от 01.01.2018 г. -  127 бр., в това 
число 73 бр. за държавна дейност и  54 бр. за държавна дейност,  
дофинансирана с местни приходи.  

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Решение на МС № 286/2017г., 
Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

 
 

 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 4 



  

 
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 № 27 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 5 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от  
ПМС № 67 от 2010  г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 

    След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” утвърждава годишния размер на разходите за 

заплати за всички дейности, финансирани от общинския бюджет, без училищата, 
съгласно Приложение № 11 и възлага на кмета на Община „Марица” да утвърди 
тримесечното им разпределение.  

Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 
функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и 
„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) и за местните 
дейности се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по 
стандартите и утвърдени с настоящото решение. 

 
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по съставянето 

на бюджета на общината за 2018г., Общинският съвет 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 № 28 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

 
 ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА и чл. чл.94, 
ал.3 т.4 от Закона за публичните финанси  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” определя размер на просрочените вземания, 

които ще бъдат събрани през бюджетната 2018 г. – 26 750 лв.     
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, 
Общинският съвет 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 № 29 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
  

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА  и чл. 36 от ПМС № 
332 /22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2018 г  

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” определя транспортните разноски на пътуващите 

бюджетни служители от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се 
намират в различни населени места, да се изплащат в размер на  85 % от стойността 
им, по списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 
разноски, съгласно Приложение № 12. 

Предоставя правомощия на кмета на община „Марица“ и ръководителите на 
второстепенните разпоредители с бюджет, в рамките на утвърдените им бюджети за 
2018 год. да актуализират списъците в течение на годината.   

 
МОТИВИ: Във връзка с  изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2018г., Общинският съвет 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 № 30 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
  
ОСНОВАНИЕ: На основание  чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 35 т.3 от 

ПМС № 332 /22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2018 г. и 
чл. 88 от ЗДБРБ за 2018 г. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” определя размера на разходите  за 

представителни цели по бюджета  на Община „Марица”, както следва: 
- за кмета на общината - 2 на сто от общия годишен размер на 

разходите за издръжка  за дейност  „Общинска администрация“ 
-  за общинския съвет - 1 на сто от общия годишен размер на разходите 

за издръжка  за дейност „Общинска администрация“ 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2017г., 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 № 31 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА и във връзка с 
чл.59 от ЗФВС 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
1. Хандбален клуб с. Труд                                        -   10 000 лв.  
 2. Баскетболен клуб с. Рогош     -   7 000 лв. 
 3. Клуб по вдигане на тежести с. Динк   -   4 000 лв. 
           4. Футболни клубове , 
     в това число за:      - ФК с. Бенковски                 -   5 000 лв 
                       - ФК с. Войводиново          -   7 000 лв. 
         - ФК с. Войсил                   -   7 000 лв. 

     - ФК с. Граф Игнатиево     -   7 000 лв. 
         - ФК с. Калековец              -   5 000 лв. 
         - ФК с. Крислово    -   5 000 лв. 
                                                 - ФК с. Маноле          -   10 000 лв. 
         - ФК с. Рогош                      -   7 000 лв. 
         - ФК с. Скутаре                  -    5 000 лв. 

     - ФК с. Строево                   -   10 000 лв. 
         - ФК с. Труд                        -   7 000 лв. 
             - ФК с. Ясно поле                        -    5 000 лв. 
             - ФК с. Радиново                       -    5 000 лв. 
             - ФК с. Царацово                       -    5 000 лв. 
      
 5.Клуб по конен спорт „Марица“    -   4 000 лв. 
 6. Мотоклуб с. Войсил      -   2 000 лв. 

    
Изразходването на средствата от спортните клубове  да става по договаряне с 

клубовете, като за целта се упълномощава Кмета на общината  да сключва с тях договори. 
Задължително условие за финансово подпомагане на спортните клубове е изискването, 

за не по-малко от 50  на сто от картотекираните играчи от съответния спортен клуб, да са 
жители с постоянен адрес в Община “Марица”. 

Предоставените средства могат да се използват за картотекиране, външни услуги, 
спортни пособия, екипи, храна, медикаменти, хонорари и осигурителни плащания и други.  

  Общински Съвет „Марица” задължава председателите на спортните клубове до 3-ти 
работен ден от началото на всеки месец, да представят отчет  за  получените субсидии и 
изразходваните средства за предходните месеци. 

 

 



  

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Закона за физическото възпитание и 
спорта относно приемането на програми и дейности по физическото възпитание, 
спорта, създаването на условия за занимания с физически упражнения, спорт и и 
условия за развитието на спорта,както и с оглед предвидената от Закона 
възможност Общините да подпомагат спортни организации, спортни училища и 
туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на 
общината, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 1 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 32 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

 
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА и чл. 37, ал.2 от 
ПМС 332 /22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2018 г. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” определя средства за социално-битово и 

културно обслужване на персонала в размер на 3 на сто от средствата за 
основни заплати и възнаграждения на персонала, назначен по трудови 
правоотношения в щатната и извънщатната численост. 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на 
държавния бюджет на РБ за 2018г., Общинският съвет 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 № 33 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

 
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА   

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” определя помощи за покриване  разходите за 

погребения: за ковчег обикновен, некролог 5 бр. и надгробен знак за самотни, без 
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер до 120 лв. за един 
случай, за което кметът на населеното място издава служебна бележка. 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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  23 
Против  2 
Въздържали се 1 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 34 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 
 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл. 22 ал. 2 и чл.23 ал. 2 от ЗНЧ и чл. 21, ал.1, т. 6 и 
ал.2  от ЗМСМА  

 
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица”  определя дофинансиране с местни приходи 

на държавната дейност 738 Читалища по § 45-00 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел” в размер на 56 000 лв. 

Сумата да се разпредели между читалищата от комисията по чл. 23 ал. 
1 от ЗНЧ. 

  
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 

публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 35 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

 ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” упълномощава Кмета на Община „Марица”, 

в изпълнение на приети от Общински съвет „Марица” решения, за 
предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета на Община 
„Марица” за сметките за средства от Европейския съюз, да актуализира с 
гласувания размер, приходната част на общинския бюджет по §§ 76-00 
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз. 

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 

публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 36 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание  чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА   

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица”  дава съгласие временният недостиг на 

средства по сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на 
проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени 
заеми от бюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от 
Управляващият орган. 

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинския съвет 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 № 37 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА 
   

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица”  упълномощава  кмета на общината  да 

разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти  и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и 
от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие. 

 
 

 МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 38 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА и чл. чл.94, ал.3 

от Закона за публичните финанси  
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на новите задължения за 
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., като наличните към края на 
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните четири години. 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 39 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО:  Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА и чл. чл.94, ал.3 от 
Закона за публичните финанси  
 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на ангажименти за 
разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.,  като наличните към края на годината 
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните четири години. 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 40 
 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2  от ЗМСМА и чл.39 и чл.94, 

ал.3 от Закона за публичните финанси   
 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” утвърждава бюджетното салдо, изчислено 

на касова основа в размер на   (- 3 306 145 ) лв. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 41 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
  
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси 
 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” реши: 
 18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в 

размер на 6 000 000 лв. 
 18.2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 

2018 г. в размер на  300 000 лв. 
 18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските 

гаранции към края на бюджетната година  в размер на  8 619 398 лв. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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  16 
Против  7 
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 № 42 
 

Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 
 

 
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 

 
 ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.94, ал.3 

и чл. 144 от Закона за публичните финанси, 
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” одобрява индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г, съгласно Приложение № 
13 

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 

публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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 № 43 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
 

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 
 ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. чл.94, ал.3 
от Закона за публичните финанси, 

 
След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Общински съвет „Марица” одобрява актуализираната бюджетна 

прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020 г., съгласно 
Приложение № 14 

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 

публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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  21 
Против  0 
Въздържали се 5 



  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 44 
Взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. 

 
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2018 г. 
 
 ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.7, ал.5, чл.32, 
ал.1, чл. 39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на  ЗДБРБ за 2018 год., 
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. На основание чл.21,ал.1,т.6 и ал.2 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет „Марица” приема бюджета на Община 
„Марица” за 2018 година в общ размер на 23 012 082 лв. по приходната част и 
23 012 082 лв. по разходната част, в т.ч.: 

- за делегирани от държавата дейности: 
= по приходната част –  10 204 188 лв. 
= по разходната част  -  11 517 171 лв., в т.ч. 1 312 983 лв. дофинансиране  

от приходи с местен характер  
 за местни дейности : 
= по приходната част  -  12 807 894  лв. - от тях 1 312 983   лв. за дофинан- 
         сиране на делегирани от държавата дейности  
= по разходната част  -  11 494 911  лв. 

разпределени по параграфи, функции, дейности и отговорности, съгласно Приложения 
№ №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.  

 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за 

публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като 
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, 
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от 
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на 
финансови активи и поемане на дълг, 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  18 
Против  0 
Въздържали се 8 
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