
  

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 № 325 
 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на 

инвестиционни проекти на община Марица“.  

 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 17  във връзка с чл. 13, чл. 14, чл. 

4, ал.1, т.1 и чл. 6, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за общинския дълг и чл.67 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на прогнозата за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Марица. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1. Дава съгласие да се поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на 

инвестиционни обекти в община Марица, съгласно Приложение №1, при следните 

параметри: 

 1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност –  3 

500 000 лв.  

 1.2. Валута на дълга – в български лева  

 1.3. Вид на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг – дългосрочен 

инвестиционен банков кредит. 

 1.4. Начин на обезпечаване на кредита – залог върху текущи и бъдещи 

постъпления по бюджетната сметка на общината от собствени приходи и върху общата 

изравнителна субсидия. 

 1.5. Срокове и начини на усвояване –поетапно усвояване на средствата до 1 година 

и шест месеца от датата на сключване на договора за банков кредит. 

 1.6. Условия за погасяване:  

 - Срок за погасяване на кредита – до 8 години. 

 - Лихва се дължи само върху усвоената част от кредита. 

   1.7. Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент, в размер не по-висок 

от  

 6 % годишно. 

   1.8. Такси, комисионни и други по обслужване на дълга – без такси, комисионни и 

други. 

   1.9. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи и изравнителна 

субсидия на общината по чл.6, ал.1, т. 1 и т. 2 от Закона за общинския дълг. 

  

 2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по 

провеждането на съответната процедура за избор на финансова институция. 

 



  

  

МОТИВИ: Предназначението  на дълга е осигуряване на финансови средства за 

изграждане на сгради публична общинска собственост, а именно: целодневни детски 

градини и читалища, както и за ремонт на вътрешна улична мрежа, изграждане и ремонт 

на пешеходни алеи и тротоари  в населените места  на община "Марица", като обектите, 

предмет на финансиране са индивидуализирани в Приложение № 1, неразделна част от 

настоящата докладна записка . 

 Финасовите средства от дългосрочния общински дълг, предвидени да се вложат в 

обектите по Приложение № 1, са на обща стойност 3 500 000 лв.  

Проведено е и публично обсъждане на предложението за поемане на дългосрочен 

общински дълг, за което е съставен и надлежен протокол 03.10.2014г., Ето защо 

Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  15 

Гласували  15 

За  15 

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 № 326 
 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община 

„Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23  и  ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, както и чл.8, ал. 2  от ЗОС, и  

чл. 79, във връзка с  чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
І. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица” 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица” 

 

 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Раздел І  

Управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  
 

 

§1. Чл. 121, приема нова редакция със следния текст: 

(1) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по 

реда на чл. 24а, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на 

животновъдните обекти на БАБХ, в Общината или съседна област, пропорционално на броя 

и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител в 

размер на 6 лева на декар за мерите и пасищата и 7 лева на декар за ливадите. Пазарната 

цена се актуализира ежегодно до края на месец ноември на текущата година. 

(2) Пасища и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на 

лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към 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) Общинският съвет определя пасищата и ливадите за индивидуално ползване, като списък 

на имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните 

или оправомощени от него лица, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.  
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(4) Определените пасища и ливади от общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват 

на видно място в сградата на общината, кметствата, Общинска служба по земеделие 

„Марица“ и Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив.  

(5) Лицата подават заявление по образец до Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив, към 

което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата, че са собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на 

БАБХ, в Общината или съседна област, данъчни задължения, както и задължения към 

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. 

(6) Директорът на областна дирекция "Земеделие"-Пловдив назначава комисия, която в 30-

дневен срок разглежда заявленията постъпили за Общината. Съставът на комисията се 

състои от еднакъв брой представители на общината, областната дирекция "Земеделие" и 

представители на животновъдите и техни организации. 

(7) Пасищата и ливадите се разпределят между заявителите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в Общината, като на лицата, които ползват с правно основание по-

малко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, 

пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански пасищни животни, 

приравнени на животински единици, се предоставят не повече от 20 декара за изхранване на 

1 животинска единица ("Животинска единица" по смисъла на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи е условна единица за приравняване на броя на различните 

видове и категории животни, както следва: 1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и 

едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица; 2. говедо или 

бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица; 3. една 

овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.) 

(8) Останалите свободни пасища и ливади се разпределят между лицата с регистрирани 

животновъдни обекти на територията на съседна община, на които не са разпределени 

необходимите им по чл. 37 и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи площи, съобразно броя и вида на притежаваните от тях пасищни селскостопански 

животни в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти. Този ред се 

прилага до удовлетворяване на заявленията постъпили в Областна дирекция "Земеделие"-

Пловдив, но до съответната съседна област на територията, където са регистрирани 

животновъдните обекти.  

(9) За работата си комисията, назначена от директорът на областна дирекция "Земеделие"-

Пловдив съставя протоколи, в които се отразява разпределението на пасищата и ливадите 

между заявителите. Въз основа на протоколите на комисията и след заплащане на наемната 

или арендната цена, кметът на общината сключва договори за наем или аренда за ползване 

на пасищата и ливадите за срок от 4 до 6 стопански години, като в тях изрично се посочва 

обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не гарантира 

подпомагането на земеделските производители. 

(10) Останалите свободни пасища и ливади след разпределението на лицата с регистрирани 

животновъдни обекти на територията на общината или съседна община се отдават чрез търг 

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. 

(11) Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища и ливади от 

общинския поземлен фонд постъпват в бюджета на общината. 

(12) В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната цена 

с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния 

статистически институт. 

(13) 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. 

(14) Договорите за наем и аренда могат да се прекратяват преди изтичането на срока и когато 

ползвателят: 
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1.) не отговаря на условията за отдаване на земеделските земи под наем или аренда; 

2.) не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

(15) Общинският съвет ежегодно приема решение, прието с мнозинство от общия брой на 

съветниците за предоставяне и актуализиране ползването на мерите и пасищата, което 

съдържа: 

1.) годишен план за паша; 

2.) съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и за индивидуално 

ползване; 

3.) задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и 

ливадите; 

4.) размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за 

индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни 

животни на територията на съответното землище; 

5.) правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината. 

(16) Пашата на селскостопански животни (крави, овце, коне) се извършва по пасищни райони 

и пасища (поддържани площи), без да се надвишава допустимото натоварване и при 

спазване определените от кметовете по населени места маршрути за движение на 

животните, пунктовете за събирането им и схеми на прокарите за отвеждане на животните 

до местата за паша. 

(17) Полагащи се минимални площи от общинските мери и пасища за отдаване под наем за 

индивидуално ползване или за общо ползване от земеделските стопани и/или техни 

сдружения при пасищно отглеждане на животни, съгласно раздел ІІІ, т. 13.1. от Заповед № 

РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Свободните мери, пасища и ливади, за които няма сключени наемни договори със 

земеделските стопани – животновъди, отглеждащи пасищни животни и лица, които поемат 

задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при спазване на 

определените Национални стандарти, след отпадане от списъка за предоставени мери, 

пасища и ливади за общо ползване, могат да се предоставят за устройване на пчелини след 

решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване по реда на Глава шеста от Наредбата 

по цени, определени от Общинския съвет. 

(19) Отдадените под наем мери, пасища и ливади, за които наемната цена е заплатена, се 

предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или упълномощено от него лице. За 

предаването се съставя протокол, подписан от двете страни. 

Пасищни животни 
Полагащи се минимални площи  

1. За животни от рода на едрия рогат 

добитък (ЕРД) на възраст повече от 24 

месеца 

За отглеждане на  

1 възрастно животно 0,6 ха 

2. Крави с бозаещи телета За отглеждане на  

1 възрастно животно 0,6 ха 

3. Млечни крави и биволици За отглеждане на  

1 възрастно животно 0,6 ха 

4.  За животни от рода на едрия рогат 

добитък (ЕРД) на възраст до 24 месеца 

За отглеждане на  

1 животно 0,3 ха 

5.  Дребен рогат добитък За отглеждане на  

1 животно 0,1 ха 

6. За еднокопитни За отглеждане на  

1 животно 0,8 ха 
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(20) За поставяне на временни постройки за отглеждане на животни, съгласно изискванията 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., в отдадените под наем или аренда мери и пасища– общинска собственост, за 

които наемната цена/цената за арендно плащане е заплатена и има сключен договор за наем 

или аренда, наемателите - физически или юридически лица подават молба до кмета на 

общината чрез кмета на населеното място. В молбата се посочва броя на отглежданите 

животни и 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.  

(21) Всяка молба се завежда в деловодния регистър на съответното кметство. Молби, които не 

са попълнени по образец, се връщат на животновъда от служителя, приемащ молбите за 

допълнения/ корекции.  

 

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 326 взето с Протокол №12 от 10.12.14г. на Общински 

съвет „Марица”.  

 

 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с 

решение на Общински съвет „Марица“-област Пловдив № 215, взето с протокол № 

14 от 18.12.2008 г. на общински съвет „Марица”) е приета Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на 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  16 

Гласували  16 

За  16 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 327 
 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 

управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община 

„Марица”-област Пловдив за 2014 година” 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закон за 

общинската собственост. 

 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 

актуализация, изменения и допълнения на „Програма за управление и разпореждане 

с имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-област Пловдив за 2014 

година, както следва:  

 

1. В раздел  „ІII.  Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на 

населени  места и общинска администрация за започване на процедура за 

продажба  по чл.35 от ЗОС.“ 

 

за с. Царацово се добавя 

ПИ 85.288       НТП „ Изоставена орна земя “                     –   496 кв.м.; 

ПИ 501.1002   НТП „Незастроен имот за жил.нужди“       –   610 кв.м.; 

ПИ 501.998     НТП „Незастроен имот за жил.нужди“       –   610 кв.м.; 

ПИ 501.983     НТП „Незастроен имот за жил.нужди“       –   630 кв.м.; 

ПИ 501.984     НТП „Незастроен имот за жил.нужди“       –   628 кв.м.; 

ПИ 501.564     НТП „Незастроен имот за жил.нужди“       –   621 кв.м.; 

ПИ 501.735     НТП „Незастроен имот за жил.нужди“       – 5680 кв.м.; 

 

2. В раздел  „ІV. Продажба на имоти, частна общинска собственост на 

собственика  на законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по 

ред, определен в наредбата по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС.“ 

С.Калековец 

ПИ № 502.351 – Слав Славов Петков 

 

3. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне, 

съединяване,  промяна НТП, предназначение и собственост на имоти, общинска 

собственост“ 

 

за с. Царацово отпада 

 



  

ПИ 137.217 НТП “Пасище“ – 15478 кв.м. 

ПИ 85.288 НТП „Пасище“ – 496 кв.м 

 

4. В раздел „ІХ. Свободни терени и помещения – общинска собственост за 

отдаване под наем “ 

 

за с. Граф Игнатиево се добавя 

ПИ 501.1720 НТП „За друг обществен обект, комплекс“ – 832 кв.м. 

 

МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 

общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските 

дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и своите социални 

функции за населението, Общински съвет Марица намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

  

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А.Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  17 

Гласували  17 

За  16 

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 № 328 
 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Марица в общото 

събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на 

гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на 

Областния управител на Област Пловдив – изх №04-16-9/12.11.2014г. на 

представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, 

свикано на 12.12.2014г. 

 ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по 

чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, чл. 34, ал.З от Правилника за организацията и дейността 

на АВиК (ПОДАВиК) и чл. 198п, ал. 1,  от Закона за водите. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

1.Упълномощава инж. Огнян Бориславов Влахов – Гл.експерт В и К в Община 

Марица да представлява Община  Марица в общото събрание на Асоциация по В и К –

Пловдив, свикано на 12.12.204г., да изрази позицията на Община „Марица“ по 

предварително планиран дневен ред в писмо на Областния управител н а област 

Пловдив– изх №04-16-9/12.11.2014г. и му дава мандат да гласува както следва: 

1.1. По т.3 от предварителния дневен ред относно: Отчет на дейността на 

АВиК Пловдив за периода 201 Зг. - м. декември 2014г. 

Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша 

представения отчет и да гласува по негова преценка 

1.2. По т.4 от предварителния дневен ред относно: Разглеждане и приемане 

на проект на бюджет на АВиК Пловдив за 2014г. 

Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да гласува 

„ЗА“ 

1.3. По т.5 от предварителния дневен ред относно: Разглеждане и приемане 

на проект на бюджет на АВиК Пловдив за 2015г. 

 Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да гласува  

      „ЗА“ 

1.4. По т.6 от предварителния дневен ред относно: Вземане на решение по 

чл.34, ал.З от Правилника за организацията и дейността на АВиК (ПОДАВиК) на 

Общото събрание за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК 

услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия оператор 



  

„ВиК“ЕООД, гр.Пловдив на водоснабдителната и канализационна система в 

обособената територия на АВиК Пловдив, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение 

първо от Закона за водите. 

 Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да гласува  

 „ЗА“ 

1.5. По т.7 от предварителния дневен ред относно: Вземане на решение за 

предоставяне на съгласие от Общото събрание на АВиК за сключване на 

споразумения за регулаторни цели между ВиК оператора (ТД) „ВиК“ ЕООД, 

гр.Пловдив и следните общини: Хисаря, Кричим, Стамболийски и Раковски 

(бенифициенти по ОП „ОС“ 2007-2013г.) за стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на новоизградени, финансирани със средства по ОП „ОС“ 2007-

2013г., ВиК системи и съоръжения, включително предоставяне чрез същите на ВиК 

услуги на потребителите срещу заплащане, със срок на действие - до сключване на 

договора по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите: 

   Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша  

       представената информация и да гласува по негова преценка 

1.6.  По т. 7.1 от предварителния дневен ред относно: Обекти по ОПОС 2007-

2014г. - приети с акт обр. 16  

 

 Община Хисаря: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град 

Хисаря“ включващ:  

I-ви етап - ПСОВ-Хисаря - Проект „Разширение, реконструкция и 

модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Хисаря“ -

одобрен за финансиране по процедура BG161P0005/08/1.10/01/02 с Решение № 

30/27.11.2008 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2007-2013 г. 

 

II-ри етап - Проект: „Изграждане на битова и дъждовна канализация на 

кв.Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря и реконструкция и 

подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в 

град Хисаря”. 

Процедура с референтен № BG161P0005/10/1.11/02/16, по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г”, приоритетна ос 1: 

Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша 

представената информация и да гласува по негова преценка 

1.7. По т. 7.2 от предварителния дневен ред относно: Обекти по ОПОС 2007-

2014г. - под условие на наличие на акт обр. 15 

 Община Стамболийски: 

Проект „Канализация и ГПСОВ на община Стамболийски” 

Процедура с референтен № BG161Р0005/10/1.11/02/16, по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1: 

 Община Кричим: 

Проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и 



  

изграждане на ПСОВ - гр. Кричим” 

Процедура с референтен № BG161Р0005/10/1.11/02/16, по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 

 Община Раковски: 

Проект “Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на 

главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и 

реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, 

предвидени за канализация”. 

Процедура с референтен № BG 161Р0005/10/1.11/02/16, по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 

Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша 

представената информация и да гласува по негова преценка 

   

1.8. По т.8 от предварителния дневен ред относно: Разни. 

Общински съвет упълномощава представителя на Община Марица да изслуша 

представената информация и съгласно т.2 да уведоми Общински съвет Марица 

2. След участието в заседанието на Общото събрание на Асоциацията, присъствалия 

представител на Община Марица да уведоми Общински съвет Марица за взетите 

решения 

МОТИВИ: По действащото законодателство Асоциация В и К – Пловдив е водещ 

регулаторен орган за управление, планиране и изграждане на водоснабдителните и 

канализационни системи за територията на област Пловдив. Ето защо Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

  

 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  17 

Гласували  17 

За  17 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 329 
 

 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 

 
 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 182, взето с протокол № 12 от 

23.10.2012 г. на Общински съвет „Марица“  

 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и писмо вх. № 12-01-

16 от 10.01.2014 г. на Агенция “Пътна инфраструктура” към Министерството на 

регионалното развитие.     

  

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 182, взето с протокол № 12 

от 23.10.2012 г., като придобива следното съдържание: 

 

І. Приема решение за дарение в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” 

към Министерство на регионалното развитие, със седалище: гр.София, бул. 

„Македония” № 3, Булстат 000695089, представлявана от Лазар Асенов Лазаров, в 

качеството му на председател на управителния съвет на поземлен имот № 

35300.4.91  с площ от 4004 кв.м., с трайно предназначение на територията 

„Горска” и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, в 

местността „Гьопса” при граници и съседи: ПИ № 35300.4.87; ПИ № 35300.4.88; 

ПИ № 35300.4.89; ПИ № 35300.4.92; ПИ № 35300.4.98 и ПИ № 35300.4.90  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица”- 

област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-

630/18.03.2010 година на Началника на СГКК-Пловдив.  

ІІ. Дарението да се извърши с тежест и при особена цел, а именно за изграждане 

и въвеждане в експлоатация от страна на надарение на обект „Пътна варианта и мост 

на река Стряма на път ІІ-56 „Брезово- Пловдив” при км 84+540”. 

 

МОТИВИ: При отчитане на обстоятелството, че гореописания имот е 

необходим на държавата за изграждане на обект на техническата инфраструктура 

съгласно одобрения парцеларен план със Заповед № ЗД-00-126 от 23.07.2009 г. на 

областния управител на област Пловдив и необходимостта от спешното 



  

реализиране на гореописаното строителство, ползите от което надвишават 

многократно имуществените загуби за 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 22 

Гласували 22 

За 22 

Против 0 

Въздържали се 0 



  

 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 330 
 

 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 183, взето с протокол № 12 от 

23.10.2012 г. на Общински съвет „Марица“  

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и писмо вх. № 12-01-

16 от 10.01.2014 г. на Агенция “Пътна инфраструктура” към Министерството на 

регионалното развитие     

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 183, взето с протокол № 12 

от 23.10.2012 г., като придобива следното съдържание: 

 

І. Приема решение за дарение в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” 

към Министерство на регионалното развитие, със седалище: гр.София, бул. 

„Македония” № 3, Булстат 000695089, представлявана от Лазар Асенов Лазаров , 

в качеството му на председател на управителния съвет на поземлен имот № 

35300.4.88  с площ от 1894 кв.м., с трайно предназначение на територията  

„Горска” и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”  в 

местността „Гьопса” при граници и съседи: ПИ № 35300.2.144; ПИ № 35300.4.97; 

ПИ № 35300.4.96; ПИ № 35300.4.89; ПИ № 35300.4.92; ПИ № 35300.4.91; ПИ № 

35300.4.90 и ПИ № 35300.4.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

с. Калековец, Община „Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-

13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със 

Заповед № КД-14-16-630/18.03.2010 година на Началника на СГКК-Пловдив.  

ІІ. Дарението да се извърши с тежест и при особена цел, а именно за изграждане 

и въвеждане в експлоатация от страна на надарение на обект „Пътна варианта и мост 

на река Стряма на път ІІ-56 „Брезово- Пловдив” при км 84+540”. 

 

МОТИВИ:  При отчитане на обстоятелството, че гореописания имот е 

необходим на държавата за изграждане на обект на техническата инфраструктура, 

съгласно одобрения парцеларен план със Заповед № ЗД-00-126 от 23.07.2009 г. на 

Областния управител на област Пловдив и необходимостта от спешното реализиране 



  

на гореописаното строителство, ползите от което надвишават многократно 

имуществените загуби за 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  22 

Гласували  22 

За  22 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 331 
 

 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска 

собственост за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. 

 

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 и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските 

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 и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, 

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 Системата за идентификация на 

животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или 

съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, при 

годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар в размер на 6,00 лева, 

определена от независим оценител „Пловдивинвест – 21” АД, като пасищата от 

общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат 

данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 

2.2 от ЗСПЗЗ.  

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 Системата за идентификация на 

животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или 

съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, 
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годишна наемна цена/цена за арендно плащане на декар в размер на 7,00 лева, 

определена от независим оценител „Пловдивинвест – 21” АД, като ливадите от 

общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат 

данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 

2.2 от ЗСПЗЗ.  

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 2015 г. за предоставяне на мерите, пасищата и 

ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – област 

Пловдив за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти 

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 определените общински мери, пасища и ливади на 

територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ. 

3.4. Одобрява списъка с данни за лицата - земеделски стопани или техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица, желаещи да ползват общински 

мери, пасища и ливади  и брой на отглежданите от тях животни, данни за годните за 

подпомагане общински мери, пасища и ливади включени във Физически блокове и 

парцели в Системата за идентификация на земеделски парцели по отделните 

землища от територията на Община „Марица”. 

3.5. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади за предоставяне под 

наем по реда на чл. 24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

3.6. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади,  които да се 

предоставят за общо ползване по землища и дава съгласие за предоставянето им за 

общо ползване. 

3.7. Одобрява и дава съгласие свободните мери, пасища и ливади, за които няма 

сключени наемни договори със земеделските стопани – животновъди, отглеждащи 

пасищни животни и лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, при спазване на определените Национални 

стандарти допълнени към м. март 2014 г., след отпадане от списъка за предоставени 

мери, пасища и ливади за общо ползване, да се предоставят за устройване на пчелини 

след решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване по реда на Глава шеста 

от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община „Марица” – област Пловдив по цени, определени от Общинския съвет. 

3.8. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в Община 

„Марица” – област Пловдив. 

3.9. 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. 
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3.10. 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 с 

животновъди съобразно изискванията и условията посочени в чл. 37 и от ЗСПЗЗ, 

като: 

5.1.) Договорите да се сключват за срок от 4 до 6 години, като в тях изрично да е 

посочено обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не 

гарантира подпомагането на земеделските производители. 

5.2.) Приходите постъпващи в бюджета на общината да се използват за 

поддържането на мерите, пасищата и ливадите; 

5.3.) 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.) Одобрява 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 6 лева/декар. 

7.) Одобрява 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 7 лева/декар. 

8.) Земеделските стопани - животновъди 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. Заплатят в касата на Общината в срок от 14 /четиринадесет/ дена от 

сключването му цената по договора за наем или ареда. 

9.) 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.  

10.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се 

осъществява от и за сметка на ползвателите. 

11.) 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. 



  

12.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението на 

настоящето решение. 

 
МОТИВИ:  Във връзка с последните изменения в Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ДВ. бр. 38 от 07.05.2014 г.); промените настъпили 

в начина на отдаване под наем или аренда на общинските мери, пасища и ливади и с 

оглед предоставянето на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за 

общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, предлагам ОбС “Марица”, Общински 

съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

  

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 332 
 

 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 
 

 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване 

(ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор № 73242.61.23, м.”Герена“ за изграждане на 

обект: Базова станция PDV 0479 „Тrud RRL“ в поземлен имот с идентификатор № 

73242.61.23, м.“Герена“ по  кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, 

Пловдивска област, представляващ земеделска земя за процедура по промяна 

предназначението  съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

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

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

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – План за 

регулация и застрояване (ПРЗ), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на 

земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на предназначението, 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща поземлен имот № 

73242.61.23 в м.“Герена“ площ 0,432дка. по кадастралната карта на с.Труд, Община 

„Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване-нива за изграждането на 

обект:  

Базова станция PDV 0479 „Trud RRL” 

Поземлен имот с идентификатор № 73242.61.23, м.”Герена” по кадастралната 

карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област попада по Общ устройствен 

план на Община „Марица” в структурна единица 233-Мж (устройствена зона за 

жилищно застрояване) с нетни устройствени показатели Пз<45%, Кинт – 0,9,  

Поз>45% и височина на застрояване до 10 м.  

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 от 

ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 

№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 

№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 

дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 

отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 

изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 

във всички части.  



  

 

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

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 с.Труд в М 1: 1 000 като при изработването се 

спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за 

утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да 

се определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи 

на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива. 

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м.  

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 възникналите инвестиционни намерения с цел 

подобряване услугите на населението, Общински съвет Марица намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

  

 

 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 333 
 

 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 
 

 

 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе 

за електрозахранващ кабел НН за базова станция PDV 0479 „Тrud RRL“  имот № 

73242.61.23, м.”Герена“ и трасе на електрозахранващ кабел НН за захранване на 

кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област 

представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението  

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

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

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 

Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 

Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 

провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за електрозахранващ кабел НН за базова 

станция PDV 0479 „Тrud RRL“ в имот № 73242.61.23, м.”Герена“ по кадастралната 

карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област.   

 

Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 

от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба 

№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба 

№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните 

дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 

„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да 

отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на 

изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите 

във всички части.  

 

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 с.Труд в М 1: 1 000 като при изработването се 

спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за 

утвърждаване на площадка и трасета при спазване на следните изисквания: 

Проектите  да се съгласуват 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 – 

Парцеларен план 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 възникналите инвестиционни намерения с цел 

подобряване услугите на населението, Общински съвет Марица намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 334 
 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Именуване на новосъздадени улици в с. Царацово. 

ОСНОВАНИЕ: на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет „Марица” именува новосъздадени улици в с. Царацово, както 

следва: 

 

 УЛИЦИ „ЗДРАВЕЦ“, „ЕДЕЛВАЙС“ И „ТЕМЕНУГА“ 

 

 Новосъздадените улици попадат в 001 избирателна секция. 

 

МОТИВИ: В с. Царацово се застроиха парцели и се обособи нов  жилищен 

квартал с улици, на които в номенклатурата на ЕСГРАОН не е даден код и няма 

номериране на парцелите.  Адресната регистрация е необходима за водене на 

кореспонденция, взаимодействие с данъчни служби и други държавни институции. 

Ето защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

  

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Председател на ОбС “Марица” 

 

 

 

Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 

 

 

 

 

 

Общ брой общ. 

съветници 

29 

Присъствали  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 



  

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 335 
 

Взето с протокол № 12 от 10.12.2014 г. 
 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на помощи по случай коледните и новогодишните 

празници на деца и ученици , без един или двама родители и на деца до 18 години с 

увреждания.  

 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА. 

 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 

 Общински съвет “Марица” определя помощ в размер на 100 лв /сто лева/ по 

случай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама 

родители и на деца до 18 години с увреждания, с постоянен адрес в Община 

„Марица”, по списъци представени от кметовете на кметства.  

 

МОТИВИ: За коледните и новогодишните празници  се предоставят помощи 

на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания  

по Решение на Общинския съвет. В бюджета на Общината има планирани кредити за 

тази цел в дейност 123 Общински съвет,  §§ 42-14 – обезщетения и помощи по 

Решение 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  21 

Гласували  21 

За  21 

Против  0 

Въздържали се 0 


