
 

  
                             ОБЩИНА  “М А Р И Ц А”   –   ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

               Пловдив, бул. “Марица” 57A               тел.:   032/ 907 800 
                            факс:  032/ 951 934                              

                e-mail:obshtina@maritsa.org             web: www.maritsa.bg 
 
 
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община „Марица“ чрез настоящото публикуване предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища 
по проекта на Наредбата на e-mail адрес: obshtina@maritsa.org 
 
МОТИВИ: Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” се 
налага във връзка с привеждането й в съответствие с действащата правна рамка, а именно:  

Настоящата редакция на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” позволява в населените места, в които няма 
създадени кметски съвети, предложения за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество да се правят от кметовете на кметства чрез докладни записки с 
изразено становище.  

Промяната на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” се налага във връзка с отмяната на чл. 60, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  
 
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА. 
За прилагане на Наредбата не е необходимо да се изразходват бюджетни средства. 
 
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, както следва: 
 

Н А Р Е Д Б А 
за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община „Марица” 
 

§ 1. Чл. 2, ал 4 се изменя, както следва: 
 (4) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които 
имат право да внасят проекти за решения в общинския съвет. Предложението трябва да 
съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост и конкретните 
мотиви, обосноваващи предложението, актуална скица на имота, становища на съответния 
кмет на кметство или на кметския съвет, ако има създаден такъв, дирекция „Общинска 
собственост” и дирекция „Устройство на територията” при общината.  

 
§ 2. Чл. 70, ал. 1 се изменя, както следва: 
Чл. 70. (1) Предложенията за разпореждане с имоти, частна общинска собственост, се 
окомплектоват от общинската администрация със становище на кмета на кметство или на 
кметския съвет, ако има създаден такъв, акт за общинска собственост, надлежно вписан в 
Агенция по вписванията, актуална скица на имота по кадастрална карта, становище от 



 

главния архитект на общината за състоянието на имота, характера и параметрите на 
застрояване.  
 
§ 3. Чл. 79, ал. 3, т. 6 се отменя. 
 
§ 4. Чл. 89, ал. 3,т.4 се отменя. 
 
§ 5. Чл. 89, ал. 3, т. 5 и т. 6 се изменя, както следва: 
5. Кметът на съответното кметство изготвя становище по молбата, както и кметският 
съвет, ако е създаден такъв, съставя протокол, отразяващ становището му и обосновка, 
относно жилищните нужди на кандидата като се упоменава: наличието на собствено 
жилище, етажност и приблизителна квадратура на фамилното жилище, където живее 
кандидата, възможност за построяване или пристрояване на жилище в семейния парцел, 
численост на семейството, актуална скица на имота с обозначена квадратура на парцела, 
други относими факти и обстоятелства.  
6. Документите на кандидатите и становището на кмета на съответното кметство, ведно с 
протокола от заседанието на кметския съвет по т. 5, се изпращат до кмета на общината, 
регистрират се от общинска администрация, която след регистрацията извършва служебно 
следните действия: констатира за евентуални подобрения върху парцела, определя цената 
на правото на строеж на кв. м. РЗП, подава подготвено становище, подписано от кмета на 
общината до постоянната комисия по общинска собственост към общинския съвет. 

 
§ 5. Чл. 97а, ал. 10, се изменя, както следва 
(10) Земите по ал. 4 се предоставят на земеделските стопани – собствениците на пчелини 
след подадена писмена молба до кмета на общината чрез кмета на населеното място, 
придружена със становище от кмета на  съответното кметство или със становище на 
кметски съвет, ако има създаден такъв. Към молбата се прилагат следните документи:  

1.Удостоверение от кмета на населеното място за регистрация на пчелина.  
 
§ 6. Чл. 103, ал. 6, т. 1, се изменя, както следва: 
1. становище от кмета на  съответното кметство или становище на кметски съвет, ако има 
създаден такъв;  
 
§ 7. Чл. 117, ал. 4, се изменя, както следва: 
(4) Заповедта се съобщава на населението от кметовете на кметствата с обявление, 
поставено на видими места в помещенията на кметството, както и населените места, в 
чието землище са земите. В обявлението се посочва срокът, в който могат да се предявят 
искания за предоставяне на земеделски земи под наем или аренда. С докладна със  
становище от кмета на  съответното кметство, както и с протоколирано решение от 
кметски съвет, ако е създаден такъв се предлага списък на земите от ОПФ, които да се 
отдават под наем или аренда за съответното населено място. 
§ 8. Чл. 145, ал. 5, се изменя, както следва: 
(5) Докладът до общинския съвет за провеждане на търга по чл. 140, т. 2 трябва да 
съдържа становище на кмета на общината с анализ на правното състояние на недвижимия 
имот, придружен с акт за общинска собственост; актуална скица на имота и описани 
съседи; схема за разполагане (за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ); становище от кмета на  
съответното кметство или становище от кметски съвет, ако е създаден такъв, становище 
от дирекция „Устройство на територията“ при общината; предложение за начална тръжна 
цена, определена съобразно действащата „Методика за определяне началния размер на 
наемните цени за помещения и терени-общинска собственост“. 
 
§ 9. Чл. 164, ал. 4 и ал. 5 се изменя, както следва: 
(4) Докладът до общинския съвет за провеждане на конкурса по чл. 140, т. 5, т. 6 и т. 7 
трябва да съдържа становище на кмета на общината с анализ на правното състояние на 



 

недвижимия имот, съответно финансов анализ на вещите, придружен с акт за общинска 
собственост; актуална скица на имота и описани съседи; устройствени параметри по 
действащия ПУП и копие от заповедта, с която тези планове са одобрени; становище 
относно имота на главния архитект във връзка с устройството на територията съгласно 
действащия Общ устройствен план на Общината и параметрите на застрояване, както и 
във връзка с Натура 2000 (за земеделските земи); становище от кмета на съответното 
кметство или становище от кметски съвет, ако е създаден такъв; данъчна оценка на имота; 
предложение за начална конкурсна цена, представляваща пазарна цена, определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
(5) Докладът до общинския съвет за провеждане на конкурса по чл. 140, т. 2 трябва да 
съдържа становище на кмета на общината с анализ на правното състояние на недвижимия 
имот, придружен с акт за общинска собственост; актуална скица на имота и описани 
съседи; схема за разполагане (за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ); становище от кмета на  
съответното кметство или становище от кметски съвет, ако е създаден такъв, становище 
от дирекция „Устройство на територията“ при общината; предложение за начална 
конкурсна цена, определена съобразно действащата „Методика за определяне началния 
размер на наемните цени за помещения и терени-общинска собственост“. 

 
§ 10. Наредбата е приета с Решение № …, взето с Протокол № …. от …………… г. на 
Общински съвет „Марица”.  
 

 

 


