
  

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 № 323 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

 
ОТНОСНО: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните данъци на територията на 
Община “Марица” 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 , ал. 1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.1 ал.2 от ЗМДТ.с 
цел привеждане на нормативната уредба с действащото законодателство. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 Приема Наредба за изменение  и допълнение на  Наредба за определянето 
и администрирането на местните данъци на територията на Община “Марица 

(Приета с Решение №25 взето с протокол 02 от 18.02.2008, последно изм. с 
Решение № 3 взето с протокол №1 от 31.01 2013г. на общински съвет 
„Марица”) 

§1. В Глава втора „Местни данъци” Раздел І „Данък върху недвижимите имоти ”  
в чл.7  се създава нова алинея пет със следния текст: 
„(5) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 
включително.” 
 
§2.  В Глава втора „Местни данъци” Раздел І „Данък върху недвижимите имоти 
”   в чл.13 ал.1 т.7 се изменя като следва: „храмовете и манастирите, 
предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху 
които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в 
страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които 
са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в 
страната;” 
Точка 12 от чл.13 ал.1 се отменя. 
 
§3. В Глава втора „Местни данъци” Раздел ІІІ „Данък при придобиване на 
имущества по дарение и по възмезден начин” в чл.36 ал.1 се съдава нова точка 
дванадесет със следното съдържание: 
„12. законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 13, 
ал. 1, т. 7 от наредбата” 
 
§4. В Глава втора „Местни данъци” Раздел ІV „Данък върху превозните 
средства” в чл.45 ал.1 се изманя така: „(1) За превозните средства с мощност на 
двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни 
устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", 



"Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41 от наредбата данък за 
съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто. ” 
В Глава втора Местни данъци” Раздел ІV „Данък върху превозните средства” в 
чл.45 ал.1 се добавя следния текст: „За превозните средства с мощност на 
двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории 
"Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за 
съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто намаление, от определения 
по чл.41 от наредбата данък” 
 
§5. В Глава втора „Местни данъци” Раздел ІV „Данък върху превозните 
средства” в чл.45 ал2  се изменя така:” За автобусите, товарните автомобили, 
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 
екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто 
намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто 
намаление, от определения по чл.41 от наредбата данък.” 
 
§6. В Глава втора „Местни данъци” Раздел ІV „Данък върху превозните 
средства” в чл.45 се създава нова алинея четири със следния текст: 
„(4) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се 
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието 
на превозното средство с определената от производителя екологична 
категория.”  
 
МОТИВИ: Привеждане  на нормативната база на община „Марица”, с приетите 
нормативни разпоредби, изменения и допълнения на Закона за местните данъци 
и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г, последно изм. и доп. ДВ. бр.101 
от 22 Ноември 2013г.). Ето защо, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 324 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 
ОТНОСНО: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община “Марица” 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1 т.7 , от ЗМСМА , чл. 9 от ЗМДТ и  основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8, т. 23 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Решение № 
3  от  31.01.2011г. на Общински съвет “Марица”, с което е създадена нова т. 7 на 
чл. 2, ал.1 -  “Туристически данък“, чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за тютюневите 
изделия, чл. 33 от Правилника за прилагане на закона за тютюна и тютюневите 
изделия, чл. 3, ал. ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по закона 
за туризма, чл. 116 от Закона за туризма, чл. 9 от Наредбата за категоризиране 
на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и 
развлечения, чл. 51, ал. 1,2 и 3 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, 
както и с цел бързо и качествено обслужване на гражданите.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

Приема Наредба за изменение  и допълнение на  Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община “Марица 

(Приета м.12.2005г., последно измен. с Решение № 287 от 16.10 2013г. на 
общински съвет „Марица”) 

§1. В Глава първа „Общи положения” Раздел І „Определяне на размера на 
общинските такси и права”  в чл.7  ал.1 предл. последно, думата „местните”се 
заменя с „общинските”  
 
§2. В Глава първа „Общи положения” Раздел І „Определяне на размера на 
общинските такси и права”  в чл.9  на изречение първо, предл. последно, думата 
„местните”се заменя с „общинските”. Добавя се ново изречение със следното 
съдържание: „В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския 
съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските 
приходи.”  
 
§.3 Създава се чл.19б със следното съдържание: 
„Чл.19б (1)Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. 



  

               (2) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 
целодневни детски градини на общинска издръжка, използващи имоти публична 
общинска собственост ”  

 
МОТИВИ: Привеждане  на нормативната база на община „Марица”, с приетите 
нормативни разпоредби, изменения и допълнения на Закона за местните данъци 
и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г, последно изм. и доп. ДВ. бр.101 
от 22 Ноември 2013г.).  

§4. Приложение № 3 към чл.32 Туристическа такса се отменя.  

Привеждане  на нормативната база на община „Марица”, с приетите нормативни 
разпоредби, изменения и допълнения на Решение 3  / 31.01.2011 и Решение № 4 
от 31.01.2011 на Об.С Марица взето с протокол №1 от 31.01.2011г. 
 
§5. В Приложение № 5.2 към чл.46, ал.1, т.2 се правят следните изменения и 
допълнения: 
 
 „Точка едно от приложението се отменя ” 
Текста в Точка 8  колона „Вид услуга” от приложението се изменя така: 
„Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска 
собственост, отписан, деактуван, или за възстановен общински имот ” 
 
Повтаряне във вида на предлаганата услуга описана в приложението. 
 
§6. Чл. 46 ал.1 т.3 се отменя. 
Наименованието на Приложение №5.3 към чл.46 ал.1, т.3 и т.4 се изменя така : 
„Приложение №5.3 към чл.46 ал.1, т.4 ”   
Раздел четвърти към Приложение №5.3 към чл.46 ал.1  т.4 се отменя 
 
Привеждане  на нормативната база в съответствие с чл.51, ал.1,2,3 от Закона за 
ветиринарномедицинската дейност.  
 
§7. В Приложение №5.3 към чл.46, ал.1, т.4  се изменя и допълва както следва: 
Раздел първи от приложението се отменя 
Към Раздел втори се създават точка три и точка четири както следва 

Точка 3 „За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в 
Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за 
категоризираните туристически обекти“ се събира такса 150,00 лева; срок  на 
изпълнение 60 дни.” 

Точка 4 „За издаване на дубликат на удостоверение за категория на 
туристически обект“ се събира такса 100,00 лева; срок на изпълнение 30 дни.” 
 
Привеждане  на нормативната база в съответствие с чл.90в от Закона за акцизите 
и данъчните складове и в съответствие с чл. 3,  ал. 1 и ал. 2 от Тарифа за таксите, 
които се събират по закона за туризма; чл. 116 от Закона за туризма, чл. 9 от 



Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения. 
 
§8. Наименованието на Приложение№ 7.2 към чл.56  се изменя както следва: 
„Приложение № 7.2 към чл.57 ” 
Точка 1.4 от приложението се отменя 
Точка 2.1 от приложението се отменя 
В Точка 2.4 в колона 5 „Срок за извършване на услугата” се изменя както 
следва: „14 дни” 
 
Привеждане на нормативната база на общ.Марица в съответствие със чл. 116 от 
Закона за туризма, чл. 9 от Наредбата за категоризиране на средствата за 
подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения; чл.90в 
от Закона за акцизите и данъчните складове. 
§9. В приложение №4 към чл.41 от наредбата, утвърдено с Решение №45, взето с 
протокол №2 от 21.02.2012г., се правят следните допълнения и изменения: 
точка 10.7 от приложението се отменя 
точка 10.12 от приложението се отменя 
точка 11.2 от приложението,  в колона „Вид услуга”се допълва със следния 
текст: „и издаване заповед по чл.154, ал.5 от ЗУТ” 
точка 47.1 от приложението,  в колона „Вид услуга” се допълва със следния 
текст: „и огради, разрешени на осн. Чл.48, ал.9 от ЗУТ”. Ето защо, Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 325 
Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за 

управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на Община 
„Марица”-област Пловдив за 2013 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 2013 
година” както следва: 
 1. В раздел „VII. Предложения от кметски съвети за делба, разделяне, 
съединяване, промяна НТП и предназначение на имоти, общинска 
собственост” 
за с. Строево отпада 
ПИ № 144.57 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ от 905 
кв.м., поради извършено разделяне съгласно Решение № 307, взето с протокол № 14 
от 26.11.2013 г. на Общински съвет „Марица“. 
за с. Строево се добавя  
Промяна НТП и собственост на ПИ № 144.82 НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, с площ от 0,663 кв.м. 
за с. Костиево се добавя  
Делба на ПИ № 20.50 НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ от 
0,895 кв.м. 
МОТИВИ: С годишната програма Община „Марица” 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. Ето защо, Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

 ГЕРГАНА 
ТРЕНДАФИЛОВА:…………… Общ брой общ. 

съветници 
29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 326 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища - 
публична общинска собственост за общо и за индивидуално ползване от 
земеделските стопани – животновъди и/или техните сдружения на територията 
на Община „Марица” – област Пловдив. 

 
 ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с 

изискванията на чл. 25, ал. 1, чл. 37 о и чл. 37 п от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от Закона за подпомагане 
на земеделските производители, вр. с чл. 121 от Наредбата за ПУРОИ на 
Община „Марица”.  

  
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. 25, ал. 1, чл. 37о и чл. 37п от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи и за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане 
на земеделските производители, вр. с чл. 121 от Наредбата за ПУРОИ на 
Община „Марица”, Общински съвет „Марица”, област Пловдив: 

1.) Дава съгласие за предоставяне под наем на общинските мери и пасищата 
на територията на Община „Марица” – област Пловдив, включени във 
физически блокове в Системата за идентификация на земеделски парцели и 
описани в правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на 
Община „Марица” чрез търг с явно наддаване за отдаване под наем (на 
основание чл. 37 п от ЗСПЗЗ и съгласно раздел І, т. 4, т.4.1., б. а; б; в; г, т. 4.2. и 
т. 16 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и 
храните) за общо и за индивидуално ползване под наем на земеделски стопани 
и/или техните сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи 
пасищни животни като задължителни условия са: 

1.1.) Съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските производители е задължителна регистрацията на 
стопаните за съответната година като земеделски производител – животновъд и 
за общо ползване на животновъди, които са поели задължението да ги подържат 
в добро земеделско и екологично състояние; 

1.2.) На основание чл. 37 п от ЗСПЗЗ и съгласно раздел І, т. 4, т.4.1., б. а; б; 
в; г, т. 4.2. и т. 16 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на 
земеделието и храните участници в търга могат да бъдат земеделски стопани, 
отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища 
на територията на общината, които: 



  

1. Отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и 
регистрация на животновъдните обекти на Националната 
ветеринаромедицинска служба, както следва: 

А) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече 
говеда и биволи; 

Б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета; 
50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече 

овце майки и кози майки; 
Г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, катъри). 
2. Отговарят на изискванията за участие в търг за земи от ДПФ по чл. 47 в и 

чл. 47 з от ППЗСПЗЗ. 
2.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите и пасищата – 

публична общинска собственост на територията на Община „Марица” – област 
Пловдив, като:  

2.1. Одобрява годишния план за 2014 г. за предоставяне за паша на мерите и 
пасищата – публична общинска собственост на Община „Марица” – Област 
Пловдив за общо и за индивидуално ползване на земеделските стопани, 
отглеждащи пасищни животни. 

2.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите и пасищата, 
използване на мерите и пасищата и подобрителни мероприятия. 

2.3. Одобрява списъците на определените общински мери и пасища на 
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ. 

2.4. Одобрява списъка с данни за лицата - земеделски стопани или техни 
сдружения, регистрирани като юридически лица, желаещи да ползват общински 
мери и пасища и брой на отглежданите от тях животни, данни за годните за 
подпомагане общински мери и пасища, включени във Физически блокове и 
парцели в Системата за идентификация на земеделски парцели по отделните 
землища от територията на Община „Марица”. 

2.5. Одобрява списъците с общински мери и пасища за предоставяне под 
наем чрез търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни животни. 

2.6. Одобрява списъците с общински мери и пасища за предоставяне под 
наем чрез търг с явно наддаване за устройване на пчелини. 

2.7. Одобрява Мерките за поддържане на пасищата и пасищните райони в 
Община „Марица” – област Пловдив. 

2.8. Задължава ползвателите на общинските мери и пасища 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. 

2.9. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни смески. 
3.) Задължава ползвателите на общинските мери и пасища на територията 

на Общината да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да 
спазват Мерките за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата в 
Община „Марица” – област Пловдив. 

4.) 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 
п от ЗСПЗЗ, като приходите да се използват за поддържането им.  

5.) Договорите да се сключват за срок от 5 години. По искане на наемателя 
договорът може да се сключи и за по-кратък срок, като ежегодно земеделските 
стопани и/или техните сдружения подават  в Общината декларация за запазено 
поголовие и посочен брой на отглежданите животни, задължително придружена 
с копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител – 
животновъд за съответната година и в случай че нямат извършена регистрация 
договорите, сключени с Общината се прекратяват. Договорите да се 
актуализират ежегодно в срок до 30 ноември. Мерите и пасищата, за които са 
сключени наемни договори не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

6.) Началната тръжна годишна цена за отдаване под наем за индивидуално 
ползване на мерите и пасищата от ОПФ не може да бъде по-ниска от началната 
тръжна цена за отдаване под наем или аренда на мерите и пасищата от ДПФ (т. 
17 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и 
храните). 

7.) Началната тръжна годишна наемна цена (пазарната цена по смисъла на 
§2 г, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ) за ползване на мери и пасища от ДПФ за срок до 5 
стопански години е 6 лева/декар съгласно Заповед № РД-46-107 от 6 март 2013 
г. на Министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в 
търга е          20 % от началната тръжна годишна наемна цена за декар, 
умножена по площта на имота. (т. 4.5 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 
г. на Министъра на земеделието и храните). 

8.) Одобрява начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем за 
индивидуално ползване на мерите и пасищата от ОПФ в размер на 6 лева/декар. 

9.) Одобрява депозита за участие в търг за отдаване под наем за 
индивидуално ползване на мерите и пасищата от ОПФ в размер на 20 % от 
началната тръжна годишна наемна цена за декар, умножена по площта на имота. 

10.) Съгласно т. 10 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на 
Министъра на земеделието и храните в тръжната документация се посочват и: 

А) нормативите за числеността на селскостопанските животни, допускани 
за паша по раздел ІІІ от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра 
на земеделието и храните, които са база за разпределение на площите според 
броя и вида селскостопански животни; 

Б) обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не 
гарантира подпомагането на земеделските производители; 

В) данни към момента на обявяване на търга относно включването на 
имотите в специализирания слой по чл.8 от Наредба № 5 от 2010 г. за условията 
за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане 
на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (обн., ДВ, бр. 
22 от 2010 г.; изм. бр. 34 от 2010 г.) ; 

Г) солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на 
животновъди, което не е юридическо лице; 

Д) изискването да не се преотдават мерите и пасища на трети лица.  



  

11.) Земеделските стопани - животновъди могат да кандидатстват с 
общински имоти – мери и пасища за подпомагане по схемите за единно 
плащане на площ, след като: 

1. Сключат с Общината договор за ползване под наем на общински мери и 
пасища. 

2. Заплатят в касата на Общината в срок от 14 /четиринадесет/ дена от 
сключването му годишната такса по договора. 

12.) Дава съгласие за предоставяне под наем 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 на общинските 
мери и пасища, описани в правилата за ползване на мерите и пасищата на 
територията на Община „Марица” за устройване на пчелини. 

13.) Дава съгласие общинските мери и пасища, за които не се сключат 
договори за индивидуално ползване със земеделските стопани – животновъди, 
отглеждащи пасищни животни, след решение на общинския съвет да се отдават 
чрез публичен търг с явно наддаване под наем на лица, които поемат 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при 
спазване на определените Национални стандарти в „Условия за поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично състояние”, одобрени със Заповед № 
РД – 09 -616 от 21.07.2010 г. на Министърта на земеделието и храните по 
начална тръжна годишна цена съгласно т. 8 и депозит за участие в търг съгласно 
т. 9 от настоящото решение. 

14. ) В отдадените под наем мери и пасища – публична общинска 
собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен договор за наем 
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 подават молба до кмета на 
общината чрез кмета на населеното място. В молбата се посочва броя на 
отглежданите от наемателя животни, наетите мери и пасища – публична 
общинска собственост, поземлените имоти върху които лицето желае да постави 
временни постройки за отглеждане на животни, брой постройки, предложение 
на кмета на съответното населено място.  

15.) Дава съгласие останалите след отдаване под наем общински мери и 
пасища, за които не се сключат договори със земеделски стопани - животновъди 
да останат за общо ползване на жителите на съответното населено място. 

16.) Охраната на мерите и пасищата – публична общинска собственост се 
осъществява от и за сметка на ползвателите. 

17.) 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. 

18. ) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението 
на настоящето решение. 

 



МОТИВИ: С оглед предоставянето на мерите и пасищата – публична общинска 
собственост за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители под наем на земеделските стопани – животновъди и/или техните 
сдружения, регистрирани като юридически лица за общо и за индивидуално 
ползване и за общо ползване от земеделските стопани, отглеждащи пасищни 
животни на територията на Община „Марица” – област Пловдив. Ето защо, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 1

 
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА 

 

 

Настоящите правила за ползване на мерите и пасищата – публична общинска 
собственост на територията на Община „Марица” – област Пловдив се издават на основание 
чл.37 п, ал. 2, вр. с чл. 37 и от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността 
и ползуването на земеделските земи, обн. ДВ. бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 
от 10 август 2010 г. 

 
І. Перспективен експлоатационен план, структуриран в 2 раздела, както следва: 
 
 
 
 

 
 
Раздел І: Нормативни изисквания при ползване на мерите и пасищата за общо и 

индивидуално ползване при отглеждане на пасищни животни: 
 
 
А) Национални стандарти: 
 
1. В изпълнение изискванията на Национален стандарт 4.1.: Земеделски стопани, 

ползващи постоянно затревени площи (пасища и ливади) са длъжни да поддържат 
минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват 
минимум 1 коситба за съответната година до 15 юли. Косенето може да се извършва 
ръчно или с косачка за бавно косене в посока от центъра към периферията на 
поляната с ниска скорост. При наличие на заповед за обявяване на съответната 
защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000”, издадена по реда на 
Закона за биологичното разнообразие, с включена в нея забрана за косене до 
определена дата, срокът за извършване на коситба се удължава с 15 дни, слeд изтичане 
срока на забраната. 

 
-  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 (раздел ІІІ, т. 13.1. от Заповед № РД – 09 – 
116 от 21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните):  
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На основание чл. 139, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринаромедицинската дейност се 
забранява използването на общинските пасища и водопои от неидентифицирани 
животни и такива, които не са обхванати от държавната профилактична програма. 
 

2. В изпълнение изискванията на Национален стандарт 4.2: Постоянните пасища 
трябва да се почистват от нежелана храстовидна растителност и от агресивни и 
устойчиви растителни видове като орлова папрат ( Pteridium aquilinum ), чемерика            
( Veratrum album ), айлант (Ailanthus altisima) и къпина (Rubus friticosus). 

 
Б) Подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площи и общи 

регионални критерии за постоянни пасища, съгласно Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за 
условията за допустимост за подпомагане земеделските парцели по схеми за плащане 
на площи и общи регионални критерии за постоянни пасища: 

Земеделските производители – животновъди, които ще наемат общински мери и 
пасища и ще кандидатстват по схемата за единно плащане на площ, трябва да знаят, че:  

1. Трайно неподходящи за подпомагане са площите в постоянни пасища, заети от 
дървесна и/или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, скални участъци, 
ерозирали или оголени терени; 

2. Не са допустими за подпомагане пасищата или тези части от тях, в които площите са 
заети от дървесна и/или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, скални 
участъци, ерозирали или оголени терени са компактно разположени и заемат, заедно или по 
отделно, повече от 100 кв.м. 

3. Допустими за подпомагане са постоянни пасища, които се използват за паша на 
животните или косене, когато: 

- на тях има не повече от 50 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 50 см 
(за клек и хвойна независимо от височината), които са с мозаечно разположение; 

- дървесната и/или храстовидната растителност е с гъстота, която позволява 
свободното пашуване на селскостопанските животни; 

- на тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, 
ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, 
след изключване на неподходящите за подпомагане площи. 

 
В) Специални условия за допустимост за подпомагане на площите по мярка 

214 "Агроекологични плащания" и мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и 
плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., съгласно Наредба 

Пасищни животни 
Полагащи се минимални площи  

Годишна такса за 
индивидуално ползване 
на общинските мери и 

пасища  

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 

6,00 лева на декар 
(60,00 лева на ха) 

2. Крави с бозаещи телета За отглеждане на  
1 възрастно животно 0,6 ха 

6,00 лева на декар 
(60,00 лева на ха) 

3. Млечни крави и биволици За отглеждане на  
1 възрастно животно 0,6 ха 

6,00 лева на декар 
(60,00 лева на ха) 

4.  За животни от рода на едрия рогат 
добитък (ЕРД) на възраст до 24 месеца 

За отглеждане на  
1 животно 0,3 ха 

6,00 лева на декар 
(60,00 лева на ха) 

5.  Дребен рогат добитък За отглеждане на  
1 животно 0,1 ха 

6,00 лева на декар 
(60,00 лева на ха) 

6. За еднокопитни За отглеждане на  
1 животно 0,8 ха 

6,00 лева на декар 
(60,00 лева на ха) 
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№ 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане земеделските 
парцели по схеми за плащане на площи и общи регионални критерии за постоянни 
пасища, (Загл. Изм. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.): 

Земеделските производители – животновъди, които ще наемат общински мери и 
пасища и ще кандидатстват по мярка 214 "Агроекологични плащания" - подмярка 
"Управление на земеделски земи с висока природна стойност", трябва да знаят,че:  

1.)  За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" - подмярка "Управление 
на земеделски земи с висока природна стойност", са допустими: 

- обработваеми земи по чл. 4 от Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за 
допустимост за подпомагане земеделските парцели по схеми за плащане на площи и общи 
регионални критерии за постоянни пасища, ако не по-малко от 50 % от площта на 
земеделския парцел попадат в земи с висока природна стойност; 

- постоянни пасища по чл. 5 от Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за 
допустимост за подпомагане земеделските парцели по схеми за плащане на площи и общи 
регионални критерии за постоянни пасища, ако повече от 100 кв. м от заявената площ на 
земеделския парцел попадат в земи с висока природна стойност; 

- необработваеми площи - храсти и затревени територии по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба 
№ 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане земеделските парцели по 
схеми за плащане на площи и общи регионални критерии за постоянни пасища, които 
отговарят едновременно на следните условия: 

а) повече от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел са в земи с висока 
природна стойност; 

б) не повече от 25 % от площта на парцела са заети от мозаечно разположени дървета, 
храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи по чл. 15, ал. 1, които са с 
единична площ под 100 кв. м. 

2) За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" - направление 
"Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" от подмярка "Традиционно 
животновъдство", са допустими всички постоянни пасища, класифицирани съобразно чл. 14, 
ал. 1 от Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане 
земеделските парцели по схеми за плащане на площи и общи регионални критерии за 
постоянни пасища, като се подпомагат с цялата си площ независимо от процента налични 
върху тях дървесна или храстовидна растителност, скали, скални участъци, ерозирали или 
оголени терени. 

3) За подпомагане по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с 
Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" са допустими постоянни пасища, в които не 
повече от 25 % от площта на парцела са заети от мозаечно разположени дървета, храсти, 
скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи по чл. 15, ал. 1, които са с 
единична площ под 100 кв. м. 
   

Раздел ІІ: Правила за устойчиво управление на мерите и пасищата, използване на 
мерите и пасищата; подобрителни мероприятия: 

Растителността в мерите и пасищата се състои от представители на много ботанически 
семейства. Основният състав на тревостоя се състои предимно от многодишни видове 
представители на следните ботанически групи: житни, бобови и разнотревие. 

Видовете със стопанско значение са около 300, като от тях 60 вида са житни, 40 вида 
бобови и 200 вида от други семейства. 

 Житните треви в мерите и пасищата заемат между 50-75 % от тревостоя. Това са 
различни видове власатка, овсига, метлица, райграс, пирей, полевица и др. Отличават се с 
голяма дълготрайност, добра хранителна стойност и здрав чим.  

 Бобовите треви заемат най - често 5 - 10 %, рядко достигат  до 20-30 %. По важни 
видове от тях са – люцерна, детелина, звездан, фий, секирче и др. Те подобряват азотния 
баланс на почвата. Те са с по-малка дълготрайност, но осигуряват тревен фураж с високо 
качество.  
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 Разнотревите са около 40 % от тревостоя. Най- често срещани видове са: живовляк, 
звездица, млечка, метличина, лютиче, бял равнец, киселец и др. Те са с различна 
дълготрайност и качество в зависимост от вида, фаза на развитие и др.  

 

СВОБОДНА ПАША 

Спазват се следните основни положения: 

o Началото и края на пасищния сезон трябва да са съобразени с конкретните 
особености на района - със състава на растителната покривка, продуктивността и климата. 

o Регулиране натоварването на пасището чрез промяна размера и вида на стадата и 
режима на използуване на пасището през много сушави  и много влажни  години. 

o Начало на пашата - в края на фаза братене на житните при височина на тревостоя 
около 8-15 cm.   

o Ранната пролетна както и по-късната есенна паша водят до отпадане на много 
видове, които не понасят ранно изпасване, както и до увеличаване на вредните и отровни  
видове.  

o Пасищеоборот - стръмните пасища, където зачимяването е слабо да се използват през 
година с цел възстановяване на естествения чим. 

o Прилагане на т. н. целенасочена паша на местата, които са най-силно охрастени, 
особено в началото на вегетацията. 

o Да се пасе на цялата територия като не се допуска струпване на животните на едно и 
също място, за да се избегне селективното преизпасване. 

o Обикновенно пашата започва от началото на м. май и продължава до края на 
октомври. 

 

ПАРЦЕЛНА (РЕГУЛИРАНА) ПАША 

Спазват се следните основни положения: 

o броят на животните трябва да бъдат съобразени с  продуктивните възможности на 
пасището 

o пашата започва при достигане пасищна зрелост на тревите 

o животните  престояват във всеки парцел до 6 дни 

o пашата приключва при използване на около 75% от тревостоя 

o след всяко използване се определя период на почивка на парцела – 20 - 30 дни при 
поливни условия и 40 – 50 дни при сухи условия 

o брой, големина и форма на парцелите – зависят от периода на възстановяване на 
тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17, а при поливни 5 – 10 

o форма - при възможност правоъгълна в съотношение дълга към къса страна 1,5:1 

o дългата страна – ориентирана по хоризонталите 

o съоражаване на пасището  

 електропастир 

 

Комбинирано използване- сенокосно и пасищно 

o редуване по години 
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o двуполна система – площа се  разделя на две части – едната се  пасе до края на юли, 
а другата се коси , след което начина на ползване на парцелите се парцелите се сменя. 

 
 

Пасищен комплекс 
 

  електропастир   
 
 
     7. водопой 
 
     8. заслон  
   
2,3,4,5 и 6 – парцели в 
почивка 
 
   1. Пасищен парцел 
 

 
ІІ. Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община 

„Марица”: 
А) Свободни мери и пасища – публична общинска собственост по землища (чл. 37 

о, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) 
 

Населено място 
№ на имот мери 
и пасища - ПОС кв.м. Населено място  

№ на имот мери 
и пасища- 
стопанисвани от 
общината кв.м. 

с. Бенковски 
ЕКАТТЕ: 
03839 

ЕКАТТЕ: 
03839  

 2.66 5813.26 0 0 0

  5.55 3549.85       

  15.96 13973.45       

  17.33 1583.40       

  17.66 75358.99       

  18.51 53496.98       

  19.40 1067.67       

  22.108 43319.74       

  24.31 1384.06       

  24.34 40935.83       

  25.39 26463.67       

  25.43 1152.96       

  32.46 164.03       

  32.48 1133.09       

  33.27 1967.46       

  34.100 1054.48       

  34.287 8797.96       

  34.297 2288.27       

  36.291 3819.21       

 
 

 

 
 
 

 
 

 

4 5 6 

3 
 
 

2     

1

8 
7
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  37.2 9237.79       

  39.81 2880.42       

  40.2 17640.67       

  44.12 2138.28       

  47.2 7414.60       

  48.5 4018.08       

  37.26 6001.89       

ВСИЧКО:   
336656.09

0 0 0

с. Войводиново 
ЕКАТТЕ: 
11845 

ЕКАТТЕ: 
11845  

 16.12 12050.35 0 0 0

  50.233 1849.70       

  50.235 262.37       

  12.23 227.64       

  15.1 148756.95       

  19.77 2273.17       

 60.5 849.61       

  60.6 5838.72       

  63.5 427.68       

 ВСИЧКО:   
172536.19

0 0 0

с. Войсил 
ЕКАТТЕ: 
12019 

ЕКАТТЕ: 
12019   

 7.65 90900.89 0 0 0

  9.41 22599.84       

  10.12 11970.99       

  14.35 10208.91       

  14.36 21307.16       

  14.304 31582.70       

  14.309 3292.50       

  15.8 47560.34       

  15.42 10865.89       

  15.301 6615.49       

  15.589 2129.00       

 Част от 21.1 31250       

 22.1 126746.66       

 22.3 29301.84       

  24.116 1838.11       

  24.283 1814.21       

  25.13 5618.34       

  25.602 2190.94       

  28.696 2863.65       

  28.697 636.20       

 ВСИЧКО:   
461293.66

0 0 0
с. Граф 
Игнатиево 

ЕКАТТЕ: 
17806 

ЕКАТТЕ: 
17806   

 2.19 1452.21 0 0 0

  4.78 1180.27       

 11.31 9048.27       
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 13.170 21906.55       

 15.145 10758.78       

 15.146 4283.11       

 15.233 149.19       

 15.430 5860.41       

 15.904 1943.35       

 17.30 7649.76       

 17.31 1192.62       

 18.147 1437.45       

  20.435 24303.39       

  23.23 5006.04       

  33.58 16605.84       

  37.96 4109.28       

  37.101 4749.34       

  38.97 3569.00       

  39.2 6288.85       

  39.193 2863.25       

  43.7 3457.19       

  46.1 51070.17       

  47.2 1190.13       

  47.6 6084.67       

 47.111 1184.41       

 50.1 2260.35       

 50.6 2218.01       

 Част от  61.1 247617.00       

  61.2 403081.85       

  61.3 61762.90       

  61.5 65584.18       

  61.6 6218.50       

  61.8 6677.56       

  61.12 8609.78       

  61.22 51117.06       

  61.24 9125.79       

  61.26 26416.98       

 Част от 61.391 250314.82       

 ВСИЧКО:   1338348.31 0 0 0

с. Динк 
ЕКАТТЕ: 
21169 

ЕКАТТЕ: 
21169   

 4.65 4970.47 0 0 0

  7.6 33.90       

  7.7 32.03       

  7.8 27.04       

  7.9 14999.63       

  7.10 299994.93       

  8.25 139754.13       

  14.35 2765.13       

 ВСИЧКО:   462577.26 0 0 0

с. Желязно 
ЕКАТТЕ: 
29235 

ЕКАТТЕ: 
29235   
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 1.34 3720.06 0 0 0

  2.51 1637.00       

  8.28 943.52       

  16.2 478.44       

  16.4 72.75       

 Част от 21.1 234540.16       

  21.2 105922.09       

  23.27 1664.03       

  25.8 3163.13       

 ВСИЧКО:   352141.18 0 0 0

с. Калековец 
ЕКАТТЕ: 
35300 

ЕКАТТЕ: 
35300   

 1.194 617.43 0 0 0

 Част от 4.3 300 822.00       

  4.33 13577.83       

  4.40 3880.86       

  4.44 2655.09       

  4.45 4134.43       

  4.100 1846.39       

  4.101 2483.03       

  16.92 1218.25       

  16.93 2970.39       

 ВСИЧКО:   334205.70 0 0 0

с. Костиево 
ЕКАТТЕ: 
38950 

ЕКАТТЕ: 
38950   

 1.123 18900.20 0 0 0

  1.125 3578.16       

  1.126 4223.86       

  1.201 21858.52       

  2.82 903.50       

  2.636 6378.51       

  3.20 27579.60       

  3.21 37620.91       

  4.625 7759.38       

  5.616 113123.99       

  5.633 19321.43       

  8.508 5735.26       

  8.509 2390.03       

  10.387 1783.17       

  10.513 4150.82       

  12.1 5253.23       

  13.442 186.48       

  13.549 3688.85       

  13.552 4334.34       

  14.39 1187.34       

  18.10 6222.62       

  18.27 4012.07       

  18.28 25800.32       

  21.755 949.29       
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33.234 1717.34       

  43.43 2707.81       

  45.525 2444.14       

  50.429 32878.24       

  50.532 55977.77       

  56.484 2319.03       

  58.15 9057.06       

  59.608 7059.82       

  60.594 7523.92       

  60.600 58732.13       

  60.601 724.28       

  61.591 2584.70       

  65.299 2654.84       
 
ВСИЧКО: 

 513322,96
0 0 0

с. Крислово 
ЕКАТТЕ: 
39918 

ЕКАТТЕ: 
39918  

 1.65 768.57 0 0 0

  3.12 108403.60       

  5.15 21403.41       

  7.1 50741.06       

  Част от 10.68 10000.07       
  
ВСИЧКО: 

  191316.71
0 0 0

с. Ман. Конаре 
ЕКАТТЕ: 
47113 

ЕКАТТЕ: 
47113   

 1.20 3462.39 0 0 0

  2.26 4103.86       

  2.41 1891.63       

  4.28 461.78       

  4.30 3416.30       

  4.41 649.91       

  5.2 35613.11       

  10.38 61457.83       

  10.43 247191.13       

  10.69 14414.81       

  10.71 22684.07       

  10.80 27099.00       

  10.82 429.89       

  10.95 5573.64       

  10.97 1444.22       

  11.1 10732.36       

  11.98 200063.00       

  13.16 9618.96       

  17.50 4928.06       

  18.14 10930.59       

  19.29 329.22       

  20.32 1099.31       

  25.71 3637.27       
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  26.36 52241.38       

  26.71 657.92       

  27.13 6282.16       

  27.30 798.44       

  27.36 712.42       

  37.153 2921.95       

  37.154 2020.22       

  37.155 2960.01       

  37.156 314.58       

  38.64 2108.73       

  39.47 1459.69       

  41.96 2142.43       

  41.121 1264.27       

  42.101 3608.02       

  42.103 1343.82       

  42.104 2335.35       

 ВСИЧКО:   754403.73 0 0 0

с. Радиново 
ЕКАТТЕ: 
61412 

ЕКАТТЕ: 
61412  

 7.47 8186.62 0 0 0

  7.49 766.55       

  8.87 1347.24       

  8.105 8035.29       

  9.41 2885.71       

  9.43 1686.76       

  10.44 3592.00       

  15.21 4206.27       

  15.22 1019.57       

  15.40 100.00       

  15.41 2125.55       

  15.42 274.88       

  17.162 9348.60       

  23.4 5958.66       

  24.18 60.51       

  24.19 1258.94       

  26.24 7900.95       

  26.32 23675.72       

  26.41 377.77       

  27.8 196.16       

  27.10 1647.69       

  28.7 1050.32       

  28.8 1963.45       

 28.111 91902.51       

 ВСИЧКО:   179567.72 0 0 0

с. Рогош 
ЕКАТТЕ: 
62858 

ЕКАТТЕ: 
62858   

 5.24 23974.46 0 0 0

  5.29 9537.90       

  9.97 589.66       



 11

  11.104 1923.57       

  12.581 2294.36       

  14.173 413.09       

  15.177 189.67       

  15.1033 1370.76       

  16.34 1023.75       

  17.4 6405.23       

  18.36 10606.94       

  18.180 649.70       

  18.182 3275.80       

  19.55 23199.79       

  20.28 2327.69       

  20.207 3313.90       

  20.213 3484.63       

  21.228 264.44       

  22.28 1980.25       

  25.84 6373.81       

  25.85 5893.16       

  25.87 8189.76       

  26.80 5767.25       

  26.81 3923.52       

  27.65 24117.45       

  28.1 2215.08       

  28.8 3933.04       

  28.36 1590.61       

  29.79 1324.87       

  29.86 11228.70       

  30.38 11559.79       

  30.312 4850.09       

  30.316 1357.07       

  31.46 3632.26       

  31.325 3477.51       

  32.30 12886.45       

  32.107 1852.00       

  32.109 12786.80       

  32.394 6741.83       

  32.406 4984.61       

  33.108 9099.38       

  33.388 3524.75       

  33.389 15071.74       

  34.37 100476.12       

  34.42 958.20       

  34.43 26883.25       

  34.46 5211.35       

  34.59 32539.84       

  34.61 3617.47       

  35.361 566.28       

  35.384 6705.37       
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  36.57 180.34       

  36.525 1676.34       

  38.568 6530.04       

  40.524 1460.76       

  40.527 2321.08       

  47.468 1947.03       

  47.469 1904.75       

  47.604 2396.52       

  48.548 4808.33       

  57.69 4103.60       

  57.74 1658.28       

  59.25 60935.48       

  60.4 21495.40       

  60.7 344.67       

  60.420 2113.72       

  60.599 17856.85       

  61.25 17595.30       

  61.31 1605.89       

  61.596 1416.47       

  70.401 7088.00       

  70.589 2659.06       

  70.591 2627.77       

  70.592 2294.04       

  70.597 1822.17       

 ВСИЧКО:   609006.89 0 0 0

с. Скутаре 
ЕКАТТЕ: 
66915 

ЕКАТТЕ: 
66915   

 1.27 2591.47 0 0 0

  3.30 765.46       

  4.19 968.92       

  5.60 1123.60       

  11.28 15665.76       

  11.87 3734.84       

  12.67 4214.08       

  15.8 17229.32       

  17.63 53131.26       

  17.71 2372.85       

  17.73 910.98       

  17.76 3338.85       

  17.77 2713.62       

  17.104 4292.03       

  17.168 682.21       

  18.19 5849.61       

  18.21 6491.13       

  19.66 2770.34       

 23.47 16195.12       

  24.76 15760.48       

  26.51 1155.43       

  26.53 1777.13       
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  26.54 6985.60       

 ВСИЧКО:   170720.09 0 0 0

с. Строево 
ЕКАТТЕ: 
69874 

ЕКАТТЕ: 
69874  

 19.21 6170.21 0 0 0

  22.30 1842.59       

  25.21 13152.17       

  34.7 10454.49       

  50.23 14256.93       

  50.25 8575.31       

  56.44 13413.54       

  57.32 3394.58       

  57.33 2894.89       

  58.38 5565.38       

  58.40 206.56       

  71.18 1254.82       

  74.20 1334.68       

  81.13 2921.88       

  107.35 2046.20       

  121.24 2613.47       

  124.7 1493.09       

  143.5 1115.07       

  145.5 3237.01       

  145.6 8692.93       

  145.15 1469.42       

  145.20 11366.05       

  145.22 1316.25       

  145.24 1041.93       

 ВСИЧКО:   119829.45 0 0 0

с. Трилистник 
ЕКАТТЕ: 
73122 

ЕКАТТЕ: 
73122   

 5.40 3153.02 0 0 0

  5.41 6194.41       

  6.36 14595.57       

  6.39 4507.10       

  6.42 2125.88       

  7.15 9056.59       

  7.21 64714.98       

  7.24 10596.49       

  10.16 436.76       

  16.4 76985.65       

  16.77 4387.37       

  17.13 11563.81       

  17.14 96916.37       

  17.15 2957.41       

  17.20 45776.44       

  17.28 4394.92       

  17.32 8681.35       

  17.33 3927.01       
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  17.56 12611.55       

  18.1 7535.00       

 18.6 11900.73       

  18.10 32765.39       

  18.53 5198.64       

  18.55 9057.94       

  18.57 7030.84       

  18.59 830.62       

  18.61 34222.66       

  18.62 12827.65       

  19.5 6087.72       

  19.112 1036.71       

  19.117 19004.66       

 ВСИЧКО:   531081.24  0 0  0  

с. Труд 
ЕКАТТЕ: 
73242  

ЕКАТТЕ: 
73242 

 10.172 1372.01  10.171 98.62

  10.174 1389.25   714.7 605.26

  11.173 951.23   714.8 145.21

  20.104 939.02       

  20.108 1307.93       

  20.109 2613.47       

  32.63 2433.20       

  32.65 278.73       

  34.37 565.51       

  34.38 1511.62       

  34.39 2222.21       

  50.61 1334.80       

  94.47 78.43       

  102.595 940.31       

  121.70 1194.31       

  150.45 69857.03       

  150.86 583.97       

  161.6 1809.52       

  161.7 94743.18       

  161.8 2734.56       

  161.9 479.36       

  161.10 7297.62       

  161.11 951.10       

  161.12 1986.33       

  161.13 18952.50       

  161.14 2486.48       

  165.185 1497.15       

  180.30 3652.76       

  181.1 430403.49       

  181.8 246.55       

  182.24 72783.37       

  183.54 173.11       

  183.55 2002.84       
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  190.67 4126.15       

  190.71 9489.46       

  210.17 539.96       

  210.19 2611.36       

  210.21 3207.45       

  210.22 3458.12       

  217.859 2687.68       

  243.80 590.77       

  244.8 24234.25       

  244.9 22558.87       

  244.21 5331.04       

  613.37 469.25       

  613.40 524.06       

  613.45 1411.37       

  700.5 1230.65       

  703.33 2055.86       

  704.4 2266.53       

  705.11 2342.73       

  711.16 4070.44       

 ВСИЧКО:   824978.95     849.09

с. Царацово 
ЕКАТТЕ: 
78080  

ЕКАТТЕ: 
78080 

 1.22 2418.28 0 0 0

  8.42 3647.42       

  25.85 3462.70       

  32.131 2876.92       

  51.19 782.81       

  51.167 5379.72       

  53.2 4129.06       

  75.10 3760.97       

  85.288 496.36       

  93.267 561.85       

  94.224 1543.10       

  94.225 2025.10       

  94.227 10265.86       

  94.270 2868.78       

  94.316 3350.05       

  112.1 7553.39       

  135.1 2661.73       

  135.5 985.81       

  136.2 2932.74       

  137.213 783.80       

  137.217 15477.54       

  137.236 2740.97       

  138.32 30890.60       

  139.64 1958.75       

  139.65 12993.22       

  140.80 5407.58       

  140.93 1163.14       
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  140.94 3125.14       

  140.102 937.51       

  142.137 2010.65       

  142.156 178.25       

  143.175 480.04       

  143.193 3744.70       

  143.195 5458.45       

  145.1 157.54 0 0 0

 ВСИЧКО:   149210.53       

с. Ясно поле 
ЕКАТТЕ: 
87669  ЕКАТТЕ: 87669 

 1.9 380439.50 с. Ясно поле 9.32 5217.57

  1.10 55.95   14.50 3350.18

  1.11 56.04       

  1.12 81.02       

  1.13 81.01       

  1.14 80.99       

  1.15 163797.23       

  1.16 71.94       

  1.17 80.99       

  1.18 70.89       

  1.19 70.93       

  2.41 6182.47       

  5.3 183884.36       

  7.39 26571.06       

  7.54 9971.14       

  15.1 7897.83       

  16.37 868.22       

  18.44 509.18       

  Част от 19.1 164 544.00       

  20.22 2384.41       

  23.1 15098.47       

  23.6 4675.39       

  23.7 38356.38       

  23.16 4431.02       

  25.9 18821.80       

 ВСИЧКО:   864538.22     8567.75
 

 
Б)Действащи договори на мери и пасища – публична общинска собственост по 

землища (чл. 37 о, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), 
предоставени под наем за индивидуално ползване на земеделски стопани – животновъди. 

 

№ на 
договора 

Кметство Обект  

Площ, 
отдаден
а под 
наем 
/дка/ 

Фирма          
име, 

презиме,фамил
ия 

Годиш
ен 
наем в 
лв. без 
ДДС 

Начална 
дата на 
договора 

Времетраене 
на договора  

/години/ 

Краен 
срок на 
договора 

І. с.Бенковски  - -  -  -  -  -  -  

ІІ. с. Войводиново  -  - -  -  -  -  -  

ІІІ. с. Войсил            
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  с. Войсил 

ПИ № 20.1-49,991 дка и 
част от ПИ № 20.3-7,005 
дка  56.996

СТОЯНКА 
ГЕОРГИЕВА 
РУПКОВА 114.00 18,06,2010  пет години 18,06,2015 

ПМ-06 с. Войсил 

ПИ № 20.3 - част от 
22,250 дка  и ПИ № 21.1 
- част от 1,754 дка 24.004

СТОЯНКА 
ГЕОРГИЕВА 
РУПКОВА 48.01 25.07.2011  пет години 25.07.2016  

ІV. 
с. Граф 
Игнатиево               

  
с.Граф 
Игнатиево 

ПИ№61,396 - 164 ,140 
дка. и ПИ№61,398 - 40, 
000дка. 204.140

ЕЛЕНА 
ХРИСТОВА 
АНГЕЛОВА 408.28 08,06,2010  пет години 08,06,2015  

ПМ-04 
с. Граф 
Игнатиево 

ПИ № 61.391 – част от 
21,360  дка 21.360

ЕЛЕНА 
ХРИСТОВА 
АНГЕЛОВА  42.72 01.06.2011  пет години 01.06.2016  

ПМ-01 
с. Граф 
Игнатиево 

ПИ № 17806.47.900 - 
7,517 дка 7.517

Веселин Георгиев 
Милушев 119.06 17.06.2013 пет години 17.06.2018 

ПМ-02 
с. Граф 
Игнатиево 

ПИ № 17806.30.24 - 
5,112 дка 5.112

Николай Димитров 
Спиров 80.97 17.06.2013 пет години 17.06.2018 

ПМ-03 
с. Граф 
Игнатиево 

ПИ № 17806.61.1- 
92,500  дка 92.500

Латин Рангелов 
Генов 610.50 12.07.2013 пет години 12.07.2018 

V. с. Динк  -  - -  -  -  -  -  

VІ. с. Желязно  -  - -  -  -  -  -  

VІІ. с. Калековец               

ПМ-05 с.Калековец 
ПИ№4.3 - част от 
90,000дка. 90.000

ГЬОКА 
БОГДАНОВ Х, 
ПЕТРОВ 180 01,06,2010 пет години 01,06,2015 

ПМ-06 с.Калековец 
ПИ№4.3 - част от 39, 
000дка 39.000

ТОДОР ИВАНОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ 78 05,05,2010 пет години 05,05,2015 

ПМ-05 с. Калековец 
ПИ № 4.3 - част от 
3,000дка 3.000

ТОДОР ИВАНОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ 6 25.07.2011  пет години 25.07.2016  

ПМ - 05 с.Калековец 
ПИ№35300.4.3-38,000 
дка 38.000

ТОДОР ИВАНОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ  250.8 27.8.2012 пет години 27.08.2017 

ПМ - 06 с.Калековец 
ПИ№35300.4.3-56,000 
дка 56.000

СТОЯН ГЕОРГИЕВ 
ГОГИЧЕВ 369.60  30.8.2012 пет години 30.8.2017 

ПМ-04 с.Калековец 

ПИ№35300.4.3-част от 
120,000 дка в 
централната част на 
имота 120.000

Петър Иванов 
Яланджийски 792.00 26.8.2013 пет години 26.08.2018  

VІІІ. с. Костиево  -   -  -  -  -  -  

ІХ. с. Крислово        

ПМ-05 с. Крислово 
ПИ № 39918.3.13-39,105 
дка  39.105

Димитър Петков 
Кандров 258.09 26.8.2013 пет години 26.08.2018  

ПМ-06 с. Крислово 

ПИ № 39918.10.68 -част 
от 62,260 дка в 
северната част 62.260

Димитър Петков 
Кандров 410.92 26.8.2013 пет години 26.08.2018  

Х. 
с. Манолско 
Конаре  -  - -  -  -  -  -  

ХІ. с. Радиново  -  - -  -  -  -  -  

ХІІ. с. Рогош  -  - -  -  -  -  -  

ХІІІ. с. Скутаре               

   с. Скутаре 
ПИ № 23.35-част от 
20,000 дка 20.000

Христо Видев 
Христев 40 01.11.2010 пет години 01.11.2015 

  с. Скутаре 
ПИ № 19.30-част от 
32,000 дка 32.000

АТАНАС 
ВАСИЛЕВ 
ЖЕЛЯЗКОВ  64 01.11.2010 пет години 01.11.2015 

ПМ-03 с. Скутаре 
ПИ № 19.30-част от 
26,139, дка 26.139

Христо Видев 
Христев 172.51 11.5.2012 пет години 11.5.2017 

ПМ-04 с.Скутаре 
ПИ№ 66915.23.35-част 
от 41,870 дка 41.870

АТАНАС 
ВАСИЛЕВ 
ЖЕЛЯЗКОВ  276.34 

11.05.2012  пет години 11.05.2017 

ПМ-02 с. Скутаре 
ПИ № 19.30-част от 
60,000 дка 60.000

АТАНАС 
ВАСИЛЕВ 
ЖЕЛЯЗКОВ  396 11.5.2012 пет години 11.5.2017 

ХІV. с. Строево               

  с. Строево 

ПИ № 145,23 - 39,179 
дка; ПИ№ 145,17 -
31,008 дка; ПИ№145,1 - 
53,981 124.168

ТОДОР 
ДИМИТРОВ 
РУСИНОВ  248.34 01,06,2010 пет години 01,03,2015 

  с. Строево 

ПИ№ 145,28 - част от 
63,360дка в северната 
част; ПИ№145,30 - част 
от  24,000 дка в 
северната част 87.360

ТОДОРА 
ТОДОРОВА 
МАТАНОВА 174.72 01,06,2010  пет години 01,06,2015 
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  с.Строево ПИ№68,28 - 76,984 дка 76.984
ГЮРГА ИВАНОВА 
КИРКОВА  153.97 03.6.2010 пет години 03,06,2015 

 Прекра
тен 
договор с.Строево 

ПИ№145,28 - 45,241дка 
в южната част; 
ПИ№145,30 - 51,217 дка 
в южната част 96.458

МИТКО 
ГЕОРГИЕВ 
ГЕРЧЕВ 192.9 01,06,2010 пет години 01,06,2015 

ПМ-01 с. Строево 
ПИ № 107.30 – 125,803 
дка 125.803

ТОДОРА 
ТОДОРОВА 
МАТАНОВА  251.61 03.05.2011   пет години 03.05.2016  

ПМ-02 с. Строево 
ПИ № 107.32 – 149,524 
дка 149.524

ТОДОР 
ДИМИТРОВ 
РУСИНОВ  299.05 03.05.2011   пет години 03.05.2016  

ХV. с. Трилистник  -  - -  -  -  -  -  

ХVІ. с. Труд  -  - -  -  -  -  -  

ХVІІ. с. Царацово  -  - -  -  -  -  -  

ХVІІІ. с. Ясно поле  -  - -  -  -  -  -  

 ВСИЧКО:      
1699,400

  
5668,79 
       

 
В) Физически блокове и парцели на общинските мери и пасища, определени в 

системата за идентификация на земеделските парцели по землища: 
 

 
с. БЕНКОВСКИ: 
 

1. Във ФБ 58 (ХЗТ) с площ 23.05 ха е включен имот по КВС № 03839.17.66 с площ 
7.54 ха - годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 491 (СЗП) с площ 39,67 ха, е включен имот по КВС № 03839.18.51  с площ 
5.35 ха - годен за подпомагане. 

 
с. ВОЙВОДИНОВО: 
 

1. Във ФБ 433 (СЗП) с площ 27.17 ха, е включен имот по КВС № 11845.15.1 с площ 
14.88 ха - годен за подпомагане. 

 
с. ВОЙСИЛ: 
 

1. Във ФБ 481 (СЗП) с площ 51.47 ха, е включен имот по КВС № 12019.22.1 с площ 
12.68 ха - годен за подпомагане. 

 
с. ГРАФ ИГНАТИЕВО: 
 

1. Във ФБ 1055 (ПМЛ) с площ 4.91 ха, е включен имот по КВС № 17806.61.5 с площ 
8,70 ха- годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 16 (ПМЛ) с площ 4.81 ха, е включена част от имот по КВС № 17806.46.1 с 
площ 5.11 ха-    годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 98 (ПМЛ) с площ 32.66 ха, са включени имоти по КВС с №№: 
17806.61.398 с площ 4,00 ха; 17806.61.397 с площ 1.00 ха; 17806.61.396 с площ 
16,42 ха; 17806.61.22 с площ 5,11 ха; 17806.61.26 с площ 2,64 ха - годни за 
подпомагане. 

4. Във ФБ 109 (ПМЛ) е площ 5.82 ха, е включена част от имот по КВС № 17806.61.3 
с плош 6.18 ха -  годен за подпомагане. 

5. Във ФБ 119 (ПМЛ) с площ 33.64 ха, е включена част от имот по КВС № 17806.61.1 
с площ 34.01 ха- годен за подпомагане. 

6. Във ФБ 124 (ПМЛ) с площ 24,84 ха, е включен имот по КВС № 17806.61.391 с 
площ 27.17 ха - годен за подпомагане. 

7. Във ФБ 125 (ПМЛ) с площ 40.26 ха, е включена част от имот по КВС № 17806.61.2 
с площ 40.31 ха - годен за подпомагане. 
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8. Във ФБ 138 (ПМЛ) с площ 3,92 ха, е включен имот по КВС № 17806.20.435 с плош 
2.43 ха- годен за подпомагане. 

9. Във ФБ 190 (ПМЛ) с площ 3.16 ха, е включен имот по КВС № 17806.13.170 с площ 
2.19 - ха    годен за подпомагане. 

 
с. ЖЕЛЯЗНО: 
 
1. Във ФБ 11 (ПМЛ) с площ 25.54 ха, е включен имот по КВС № 29235.21.1 с плош 

24.96 ха – годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 168 (СЗП) с площ  39,67 ха, е включен имот по КВС № 29235.21.2 с площ 

10.59 ха -    годен за подпомагане. 
 
с. КАЛЕКОВЕЦ: 

 
1. Във ФБ 646 (ПМЛ) с площ 68.33 ха, е включена част от имот по КВС № 35300.4.3  

с обща площ 64.68 ха - годен за подпомагане. 
 

с. КОСТИЕВО: 
 

1. Във ФБ 83 (ХЗТ) с площ 2.89 ха, е включен имот по КВС № 38950.1.123 с площ 
1.89 ха - годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 861 (ПМЛ) с площ  19.16 ха, е включен имот по КВС № 38950.5.616 с 
площ 11.31 ха - годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 124 (ПМЛ) с площ 11.20 ха, са включени имоти по КВС с №№: 38950.3.20 
с площ 2.76 ха и 38950.3.21 с площ 3.76 ха- годни за подпомагане. 

4. Във ФБ 190 (ПМЛ) с площ 5,04 ха, е включен имот по КВС № 38950.60.600 с площ 
5.87 ха - годен за подпомагане. 

 
 
КРИСЛОВО: 

 
1. Във ФБ 327 (СЗП) с площ 8.48 ха, е включен имот по КВС № 39918.7.1 с площ 

5.07 ха - годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 347 (СЗП) с площ 8.27 ха, е включен имот по КВС № 39918.10.68 с площ 

7.23 ха -  годен за подпомагане. 
3. Във ФБ 56 (ПМЛ) с площ  10.86 ха, е включен имот по КВС № 39918.5.12 с площ 

10.84 ха- годен за подпомагане. 
4. Във ФБ 339 (СЗП) с площ 7.43 ха, е включен имот по КВС № 39918.3.13 с площ 

3.91 ха - годен за подпомагане. 
 

 
 
МАНОЛСКО КОНАРЕ: 

 
1. Във ФБ 12 (ПМЛ) с площ 30.06 ха, е включен имот по КВС № 47113.6.3 с 

НТП“Ливада“ с площ 19.30 ха – част от имота е годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 62 (ПМЛ) с площ 24.20 ха, е включен имот по КВС № 47113.11.98 с площ 

20.00 ха -  част от имота е годен за подпомагане. 
3. Във ФБ 382 (ХЗТ) с площ 24.72 ха, е включен имот по КВС № 47113.10.43 с площ 

24.72 ха – част от имота годен за подпомагане. 
 

РАДИНОВО: 
1. Във ФБ 52 (ПМЛ) с площ  18.99 ха, е включен имот по КВС № 614212.28.111 с 

площ 9.19 ха - годен за подпомагане. 
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СКУТАРЕ: 

 
1. Във ФБ 18 (ПМЛ) с площ 7.47 ха, е включен имот по КВС № 66915.17.63 с площ 

5.31 ха - годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 6 (ПМЛ) с площ 3,32 ха и във ФБ 7 (ПМЛ) с площ 6,23 ха е включен имот 

по КВС № 66915.19.30  с площ 11.81 ха – част от имота е годен за подпомагане. 
3. Във ФБ 804 (ПМЛ) с площ 4.03 ха е включен имот по КВС № 66915.23.35  с площ 

6.19 ха – част от имота е годен за подпомагане. 
 
 
СТРОЕВО: 
 

1. Във ФБ 12 (ПМЛ) с площ 7,58 ха е включен имот по КВС № 69874.68.28 с площ 
7,70 ха – част от имота е годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 94 (ПМЛ) с площ 8,77 ха и във ФБ 95 (ПМЛ) с площ 1,46 ха е включен 
имот по КВС № 69874.145.28 с площ 10,68 ха – годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 96 (ПМЛ) с площ 6,19 ха е включен имот по КВС № 69874.145.1  с площ 
5,40 ха – годен за подпомагане. 

4. Във ФБ 187 (ПМЛ) с площ 4,47 ха е включен имот по КВС № 69874.145.17  с 
площ 3,10 ха – годен за подпомагане. 

5. Във ФБ 188 (ПМЛ) с площ 5,61 ха е включен имот по КВС № 69874.145.23 с 
площ 3,92 ха – годен за подпомагане. 

6. Във ФБ 193 (ПМЛ) с площ 7,25 ха е включен имот по КВС № 69874.145.30  с 
площ 7,52 ха – годен за подпомагане. 

 
 

ТРИЛИСТНИК: 
 

1. Във ФБ 10 (ПМЛ) с площ 7.18 ха, е включен имот по КВС № 73122.18.61 с площ 
3.42 ха - годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 45 (ХЗТ) с площ 5.39 ха, е включен имот по КВС № 73122.17.20  с площ 
4.58 ха - годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 47 (ПМЛ) с площ 9.66 ха, е включен имот по КВС № 73122.17.14  с площ 
9.69 ха - годен за подпомагане. 

4. Във ФБ 455 (ПМЛ) с площ  18.66 ха, е включен имот по КВС № 73122.7.21  с площ 
6.47 ха - годен за подпомагане. 

 
 

ТРУД: 
 

1. Във ФБ 1164 (ПМЛ) с площ 33.43 ха и ФБ 230 (ПМЛ) с площ 16.67 ха са включени 
имоти по КВС с  №№: 73242.181.1 с площ 43.56 ха и 73242.182.24 с площ 7.28 ха - 
годни за подпомагане. 

 
 
ЯСНО ПОЛЕ: 
 

1. Във ФБ 11 (ПМЛ) с площ 24.81 ха, е включен имот по КВС № 87669.1.9 с площ 
38.08 ха – част от имота е годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 23 (ПМЛ) с площ 29.78 ха, е включен имот по КВС № 87669.5.3 с площ 
18.39 ха – част от имота е годен за подпомагане. 
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ІІІ. Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2013 – 2014 г. 
общински мери и пасища земеделски стопани,  вида и броя на отглежданите от тях 
животни. 

 
Кметство Име, презиме и фамилия на 

земеделския стопанин – 
животновъд  

Отглеждани 
животни 

Брой на 
отглежданите 

животни 

І. с. Войсил    
1. Стоянка Георгиева Рупкова ЕРД 31 бр.
2. Тодор Трендафилов Петраков ДРД 64 бр.
ІІ. с. Калековец   
1. Стоян Георгиев Гогичев ДРД 70 бр.
ІІІ. с. Радиново   
1. Марин Стоянов Чеперигов ЕРД 44 бр.
ІV. с. Граф 
Игнатиево 

  

1. Латин Рангелов Генов 
 

ДРД 200 бр.

 
 
ІV. Мери и пасища – публична общинска собственост по землища, за предоставяне 

под наем за индивидуално ползване чрез търг с явно наддаване за отглеждане на пасищни 
животни. 

 

Населено място 
№ на имот мери 
и пасища - ПОС кв.м. Населено място  

№ на имот мери 
и пасища- 
стопанисвани от 
общината 

кв.м. 
 

І. с. Войсил 

ЕКАТТЕ: 12019 ЕКАТТЕ: 12019 

  

 

Част от 7.65 66 000  

  

 

22.1 126 746.66  

  

 

22.3 29301.48  

  

ІІ. с. Калековец 

ЕКАТТЕ: 35300 ЕКАТТЕ: 35300 

  

 

Част от 4.3 14 000  

  

ІІІ. с. Радиново 

ЕКАТТЕ: 61412 ЕКАТТЕ: 61412 

  

 

7.47 8186.62  

  

 

28.111 91902.51  

  

ІV. с. Граф 
Игнатиево 

ЕКАТТЕ: 17806 ЕКАТТЕ: 17806 

  

 

Част от 61.1 61 000  

  
 
 
V. Списък с предложените от кметовете по населени места общински мери и 

пасища за предоставяне за устройване на пчелини чрез търг с явно наддаване по реда на 
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Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” – област Пловдив. 

 

Населено място 
№ на имот мери 
и пасища - ПОС кв.м. Населено място  

№ на имот мери 
и пасища- 
стопанисвани от 
общината 

кв.м. 
 

І. с. Желязно 
ЕКАТТЕ: 
29235 

ЕКАТТЕ: 
29235   

 
Част от 21.1 600  

  

 
Част от 21.1 600  

  

ІІ.с. Трилистник 
ЕКАТТЕ: 
73122 

ЕКАТТЕ: 
73122   

 
Част от 18.6 2000  

  
 
VІ.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата в 

Община „Марица” – област Пловдив. 
 
 
1. Задължение на Общината:  

  
- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от 
местното население за пашуване на притежаваните от тях животни. 
- Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
 

2. Задължение на ползвателите: 
 
Ползването на общинските мери и пасища, включва следните начини за въздействие върху 
тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на 
тревостоя: 
Повърхностни агротехнически мерки: 
 почистване - почистването от камъни, дървета и храсти се извършва по механичен и 
химичен начин.  
- Механичено чрез почистване със специални машини – храсторези, булдозери и др.  
- Химично чрез използване на различни препарати за растителна защита; 
 регулиране на водния режим, чрез: 
  Отводняване 
- Чрез построяване на диги, когато почвата се преовлажнява от високите речни води или от 
стичащите се от околните склонове води 
- Чрез поясни и брегови дренажи, когато преовлажняването се дължи на проникващи отвън 
подпочвени води 
- Чрез гъста мрежа от открити канали за ускоряване на повърхностния отток 
- Чрез мрежа от открити или закрити канали и съоръжения за понижаване високото ниво на 
подпочвените води 
 Напояване  
- гравитачно – 50 – 100 m3 
- дъждуване – 50 m3; 
 борба с плевелите и вредната растителност  -  води се диференцирано, съобразно състава 
на плевелите. Извършва се механично или с химични средства. Най-подходящ срок за 
внасяне на хербициди при естествените пасища е 3-4 седмици след първата паша, в 
началните фази на развитие на плевелите. За предпазване на животните от отравяне с 
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хербициди трябва строго да се спазва карантинния срок, като пашата трябва да се 
преустановява най-малко за 14 дни. 
 торене – Мерите и пасищата са силно отзивчиви на торене.  
 подсяване - прилага се при оредял тревостой и за подобряването му при наклонени 
терени. Използват се тревни смески от следните видове: 

- Житни – райграс, ежова главица, червена власатка, безосилеста овсига, ливадна 
метлица, тимотейка и др. 

- Бобови – детелина, звездан, еспарзета и др. 
Извършва се по следните начини: 
o Конвенционално – използват се традиционните технологии при отглеждане на 

тревни видове или смески от тях 
o Система за директно подсяване (СROP) - използват се сеялки за директна сеитба  без 

предварителни почвообработки 
o Самозасяване - дава ефект когато има ценни видове. Постига се чрез  късно косене, 

след осеменяване на видовете - 2-3 години.  
 режим  на ползване; 
 спазване на установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми 
(да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни, 
производствени, опасни и други отпадъци ) и противопожарни правила (да не се пали 
растителност в мерите и пасищата);. 
Основни агротехнически мерки: 
 подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното торене: 

Торене с минерални торове: 
Реагират на торене с азот, фосфор и калий, а при определени случаи се нуждаят от 

торене с микроелементи. Разумното и оптимално торене освен, че подобрява добива и 
хранителната стойност, подобрява и ботаническия състав на тревостоя. При установено 
вкисляване на почвите се налага варуване. Препоръчва се диференцирано торене в 
зависимост от надморската височина, респ. ботаническия състав. Препоръчителни са 
следните норми за торене:  
 За високопланинския пояс: азот – 15 -16 кг/дка, Р2О5 – 8-10 кг/дка, К2О – 12-14 кг/дка и 
микроторене с бор и мед;  
 За планинския пояс: азот – 14 - 15 кг/дка, Р2О5 – 10-12 кг/дка, К2О – 10 - 12 кг/дка и 
микроторене с бор и мед;  
 За предпланинския пояс: азот – 12 – 14 кг/дка, Р2О5 – 8 – 10 кг/дка, К2О – 8 – 10 кг/дка, 
микроторене с молибден, бор и мед,  

Определянето на торовите норми се извършва след анализиране на почвени проби за 
запасеност  с основните хранителни елементи – N,P, K и pH.  

o Торене с азотни торове – ежегодно, рано на пролет и след коситба при ливадите или 
след изпасване при пасищата. Нормите на торене варират от 60 до 120 kg/ha активно 
вещество в зависимост от степента на запасеност на почвите. Основно се използват 
амониевата селитра, карбамидът и амониевия сулфат. 

o Торене с фосфорни торове – внасят се през есента или рано напролет при норми 80-
120 kg/ha. Използват се двоен или троен суперфосфат, както и костно брашно. 
Целесъобразно е да се използват естествени меки фосфати и алуминиево калциев фосфат 
разрешени от Наредба 22/2001 за биологично производство на растителни продукти и храни 
от растителен произход и неговото означаване  върху тях /изм.ДВ бр.10/10.02.2006/  

o Торене с калиеви торове – най – често се използват калиевият сулфат, калиев хлорид, 
калиева сол и растителна пепел. Внасят се през есента или рано напролет при норми 60 - 100 
kg/ha. Тук също е препоръчително да се използват посочените в наредба 22/2001 
необработена сол на калиевата основа (каинит или силвинит), както и калиев сулфат 
съдържащ магнезиева сол.  

o Торене с калциеви торове – с тях се торят киселите почви. Използват се сатурачна, 
обикновена вар и кредата (млян варовик). Нормите на торене са в зависимост от 
киселинността. Внася се около 2-3 t/ha обикновена вар или  3-5 t/ha сатурачна вар. 
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o Микроторене – Торенето с Mo, B, Cu, Co, Zn и др., повишава добивите и подобрява 
качеството на сеното. Най - често използван е Мо, като се прилага в комбинация с фосфорно 
торене под формата на молибденизиран суперфосфат. Използва се 50 -  100g/ha чист 
молибден или 450-500 g/ha натриев молибдат.; 
 органично торене на мерите и пасищата: 

Торене с органични торове: 
Оборски тор  
Това е най-ефективния органичен тор. Съдържа около 0,5 % азот; 0,2% фосфор и 0,6% 

калий. Влияе силно върху ботаническия състав на тревостоя – увеличава процента на 
житните и бобови треви за сметка на разнотревието. Внася се през есента или рано напролет 
при норма 15-20 t на хектар. 

Компост 
Приготвя се от различни органични отпадъци. Внася се рано през пролетта при норма 

15-20 t/ha всяка година или 30-40 t/ha през година. 
Торова течност 
Съдържа между 0,25 и 0,1 % фосфор; 0,5% калий и 0,03 % калции. Тори се през пролетта 

и вегетационния период при норма на торене 5-6 t торова течност на хектар предварително 
разредена във вода в съотношение 1:3 или 1:4. 

Торене на егреци 
Прилага се в райони с развито овцевъдство. Може да увеличи добивите от 17 до 120 %. 

Като норма може да се приеме престояването на една овца на 1m2 за две денонощия. 
 поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики /паша и  
косене поне веднъж годишно (след 15 юни на текущата година) - При закъсняване с 
коситбата плевелните видове се осеменяват и променят ботаническия състав на тревостоя. 
Важно е да се определи точно и височината на коситбата (оптималната височина на среза е 5 
– 6 см). Ефективно е въвеждането на сенокосооборот, което изисква определянето на 
участъци, които да се косят по различно време; 
 рационално и щадящо използване на мерите и пасищата – прилагането на основното 
подобряване нарушава естественото растително разнообразие, тъй като чимът се разрушава 
напълно след разораване. Създава се изкуствен тревостой, селекционираните сортове се 
приспособяват по-трудно към съществуващите условия и трябва да се прилага само в краен 
случай чрез разработване и прилагане на рационална система от агротехнически 
мероприятия; 
Почвен слой – Не се допуска нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане 
на чимове, камъни, почва, разораване. Не се допуска престоя и преминаването с моторни 
превозни средства в пасището. Не се допуска едновременното струпването на големи стада 
с животни (над 300 бр. овце и над 50 бр. коне и крави) на едно и също място.  
Биологично разнообразие – не се допуска унищожаването на видовете от флората – 
късане, изкореняване, изкопаване, сеч на единични или група дървета Провеждането на сеч 
на отделно стоящи и групи дървета в общинските мери и пасища да се извършва съгласно 
Закона за опазване на селскостопанското имущество. Не се допуска внасяне на неприсъщи 
видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището. Броят на кучетата е 
съответно 1 на 100 бр. овце. 
Натоварване на пасищните площи – Не се позволява разпръскването на битови отпадъци 
из пасището.  
 

Раздел ІV: Процедура за сключване на договор за предоставяне на мерите и пасищата – 
публична общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив за индивидуално 
ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни: 

 
1. Отдаването под наем на мери и пасища от Общинския поземлен фонд се извършва 

по реда на чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост чрез публично оповестен търг с 
явно наддаване (т. 16 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на 
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земеделието и храните) по реда на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” –област Пловдив. 

2. Съгласно т. 10 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на 
земеделието и храните участници в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи 
пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на 
общината, които: 

1.1.Отглеждат регистрирани в Системата за идентификация на животните и 
регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринаромедицинска служба, 
както следва: 

А) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи; 
Б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета; 
50 или повече овце майки или 50 ии повече кози майки, или 50 или повече овце майки 

и кози майки; 
Г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, катъри; 
2.2. Отговарят на изискванията за участие в търг за земи от ДПФ по чл. 47 в и чл. 47 з 

от ППЗСПЗЗ. 
3. Началната тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем или аренда за 

индивидуално ползване на мерите и пасищата от ОПФ не може да бъде по-ниска от 
началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда на мерите и пасищата от ДПФ (т. 17 
от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните). 

4. Началната тръжна годишна наемна цена (пазарната цена по смисъла на §2 г, ал. 2 
от ДР на ЗСПЗЗ) за ползване на мери и пасища от ДПФ за срок до 5 стопански години е 6 
лева/декар съгласно Заповед № РД-46-107 от 6 март 2013 г. на Министъра на земеделието и 
храните. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна годишна 
наемна цена за декар, умножена по площта на имота. (т. 4.5 от Заповед № РД-46-107 от 6 
март 2013 г. на Министъра на земеделието и храните). 

5. Съгласно т. 10 от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на 
земеделието и храните в тръжната документация се посочват и: 

А) нормативите за числеността на селскостопанските животни, допускани за паша по 
раздел ІІІ от Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и 
храните, които са база за разпределение на площите според броя и вида селскостопански 
животни; 

Б) обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не гарантира 
подпомагането на земеделските производители; 

В) данни към момента на обявяване на търга относно включването на имотите в 
специализирания слой по чл.8 от Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за 
подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и 
регионални критерии за постоянни пасища (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм. бр. 34 от 2010 
г.) ; 

Г) солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на 
животновъди, което не е юридическо лице; 

Д) изискването да не се преотдават мерите и пасища на трети лица.  
6. Въз основа на настоящия годишен план след проведен публичен търг с явно 

наддаване се сключват договори за наем на мерите и пасищата – публична общинска 
собственост на Община „Марица” – област Пловдив само със земеделските стопани, 
отглеждащи пасищни животни за срок 5 години. По искане на наемателя договорът може да 
се сключи и за по – кратък срок, като ежегодно земеделските стопани и/или техните 
сдружения подават  в Общината декларация за запазено поголовие, която задължително се 
придружава с копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител – 
животновъд за съответната година.  

7. 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 
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животните, пунктовете за събирането им и схеми на прокарите за отвеждане на животните 
до местата за паша. 

8. За сключване на договор за наем, лицата попълват Декларация за спазване на 
изискванията по процедурата за паша и на противопожарни правила по образец.  

9. Свободните мери и пасища, за които няма сключени наемни договори със 
земеделските стопани – животновъди, отглеждащи пасищни животни могат да се отдават 
чрез публичен търг с явно наддаване под наем или аренда на лица, които поемат 
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при спазване на 
определените Национални стандарти в „Условия за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 21.07.2010 г. 
на Министърта на земеделието и храните по начална тръжна годишна цена съгласно т. 3 и т. 
4 от настоящите правила. 

10.  Свободните мери и пасища, 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 в „Условия за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние”, одобрени със Заповед № РД – 09 -616 от 21.07.2010 г. 
на Министърта на земеделието и храните 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 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица” – област Пловдив по цени, определени от Общинския съвет. 

11. Отдадените под наем мери и пасища, за които наемната цена е заплатена, се 
предават на наемателя от комисия, назначена със заповед на кмета на съответното населено 
място. За предаването се съставя протокол, подписан от двете страни. 

12. Наемателят няма право да огражда предоставените му за паша имоти с постоянна 
плътна ограда. 

13. Наемателят има право да поставя електропастир. 
14. Когато собственикът на пасищните животни и пастирът/ пастирите са различни 

лица, то собственикът ангажира и изрично упълномощава другото лице, което да извършва 
това от негово име и за негова сметка.  

15. Пастирът е длъжен винаги да носи в себе си своя екземпляр от пълномощното. 
16. По време на извършване на дейността, лицето, съпровождащо стадото, е длъжно 

стриктно да спазва изискванията по противопожарна безопасност, указанията на 
длъжностните лица и условията, посочени в договора за наем. 

17. 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 мери и пасища – публична общинска 
собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен договор за наем, 
наемателите - физически или юридически лица подават молба до кмета на общината чрез 
кмета на населеното място. В молбата се посочва броя на отглежданите от наемателя 
животни, наетите мери и пасища – публична общинска собственост, поземлените имоти 
върху които лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на животни, брой 
постройки, предложение на кмета на съответното населено място.  

18.  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.  

19. Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава 
застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с 
предназначението на земята, както следва: 

- при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за 
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар; 
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- при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения 
за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

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 № 15 от 17.12.2013 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 

поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди. 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, 

ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от НПУРОИ. 
 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 15,00 лева /петнадесет лева/ без ДДС, изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен 
метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда и определя пазарна цена 15,00 лева /петнадесет лева/  без ДДС за 1 кв.м. 
/един квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  
строеж на жилищна сграда. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза на 
Татяна Тошева Костадинова ЕГН 7910174514, с построянен адрес: с. 
Войводиново, ул. „Победа” № 10 и Фердинанд Иванов Костадинов ЕГН 
7501175004, с построянен адрес: с. Войводиново, ул. „Победа” № 10  да бъде 
учредено следното ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо: Право на строеж върху поземлен 
имот с идентификатор № 11845.502.723,  с трайно предназначение на територия 
„Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” и с обща 
площ на имота 731 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Войводиново, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници на имота: ПИ № 
11845.502.889; ПИ № 11845.502.773 и ПИ № 11845.502.700 за построяване на 
жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Войводиново, Община „Марица”, област Пловдив. 

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

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



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

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  18 
Против  3 
Въздържали се 4 

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 № 328 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на „EВН България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Калояново върху общински ПИ № 
12019.501.902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, 
област Пловдив, съответстващ на УПИ ХV-501.902-трафопост, кв. 39 за 
построяване на Трафопост – БКТП  с разгъната застроена площ от 6,3 кв. м. 
(3м/2,1м). 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и 7, чл.37, ал.4,т.4 
от ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.   

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка 

на имота за учредяване право на  строеж за трафопост в размер на 1260 (хиляда 
двеста и шестдесет) лева (по 200 лв/кв.м. РЗП), изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив и определя пазарна цена  за 
право на  строеж за трафопост в размер на 1260 (хиляда двеста и шестдесет) 
лева (по 200 лв/кв.м. РЗП). 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да бъде 
учредено възмездно право на строеж на „EВН България Електроразпределение” 
АД, КЕЦ Калояново в ПИ № 12019.501.902 с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана” и НТП „За електроенергийното производство” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г., изменени със Заповед № КД-
14-16-1435/02.09.2013 година, съответстващ на УПИ ХV-501.902 - трафопост в 
кв.39 за изграждане на обект „Трафопост – БКТП” със ЗП 6,3 кв.м. и сервитутно 
право за обслужване до 48 кв.м.  с цена на  правото на  строеж в размер  на 1260 
(хиляда двеста и шестдесет) лева (по 200 лв/кв.м. РЗП). 

3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив задължава кмета на 
Община „Марица”-област Пловдив да сключи договор за учредено право на 
строеж с „EВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Калояново след 
внасяне на определената в т. 2 сума  и издаване на разрешение за строеж на 
трафопоста. 

 
МОТИВИ: С изграждането на нов Трафопост - БКТП значително ще се 

подобрят параметрите и качеството на електрозахранването на съществуващите 



потребители в квартала и ще даде възможност за присъединяване на нови, без да 
се влошава качеството на предлаганата услуга. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
 
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 № 329 
Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 

 
 

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж на „EВН България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Калояново върху общински ПИ № 
12019.501.899 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, 
област Пловдив, съответстващ на УПИ ХХІ-501.899-трафопост, кв. 22 за 
построяване на Трафопост – БКТП  с разгъната застроена площ от 6,3 кв. м. 
(3м/2,1м). 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и 7, чл.37, ал.4, т.4 
от ЗОС, чл.62, ал.2 от ЗЕ, във връзка с чл.91, ал.1 от ЗУТ.   

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив приема пазарната оценка 

на имота за учредяване право на  строеж за трафопост в размер на 1260 (хиляда 
двеста и шестдесет) лева (по 200 лв/кв.м. РЗП), изготвена от лицензирани 
оценители на „Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив и определя пазарна цена  за 
право на  строеж за трафопост в размер на 1260 (хиляда двеста и шестдесет) 
лева (по 200 лв/кв.м. РЗП). 

 
2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие да бъде 

учредено възмездно право на строеж на „EВН България Електроразпределение” 
АД, КЕЦ Калояново в ПИ № 12019.501.899 с трайно предназначение на 
територията „Урбанизирана” и НТП „За електроенергийното производство” по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г., изменени със Заповед № КД-
14-16-1423/29.08.2013 година, съответстващ на УПИ ХХІ-501.899-трафопост в 
кв.22 за изграждане на обект „Трафопост – БКТП” със ЗП 6,3 кв.м. и сервитутно 
право за обслужване до 48 кв.м.  с цена на  правото на  строеж в размер  на 1260 
(хиляда двеста и шестдесет) лева (по 200 лв/кв.м. РЗП). 

 
3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив задължава кмета на 

Община „Марица”-област Пловдив да сключи договор за учредено право на 
строеж с „EВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Калояново след 
внасяне на определената в т. 2 сума  и издаване на разрешение за строеж на 
трафопоста. 

 
МОТИВИ: С изграждането на нов Трафопост - БКТП значително ще се 

подобрят параметрите и качеството на електрозахранването на съществуващите 
потребители в квартала и ще даде възможност за присъединяване на нови, без да 



се влошава качеството на предлаганата услуга. Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 330 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем чрез 
публичен явен търг за извършване на търговска дейност /фармацевтични 
услуги - аптека/ - за срок от 5 /пет/ години на помещения част от нежилищна 
сграда /здравна служба/ – публична общинска собственост по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община “Марица” - област 
Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 2, ал. 1; чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 2, 
ал. 7 от ЗОС, чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 145 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив дава съгласие да се 

отдадат  под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публичен явен търг за 
извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/  - помещения 
част от нежилищна сграда /здравна служба/ – публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
“Марица” - област Пловдив, както следва: 

Помещение с идентификатор № 61412.501.200.1.6 с площ от 19,70 кв.м., с 
предназначение на СО: „За търговска дейност“; Помещение с идентификатор № 
61412.501.200.1.7 с площ от 12,80 кв.м., с предназначение на СО: „За склад“; 
Помещение с идентификатор № 61412.501.200.1.8 с площ от 4,40 кв.м., с 
предназначение на СО: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“; Помещение с 
идентификатор № 61412.501.200.1.9 с площ от 4,30 кв.м., с предназначение на 
СО: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“; Помещение с идентификатор № 
61412.501.200.1.10 с площ от 4,20 кв.м., с предназначение на СО: „Друг вид 
самостоятелен обект в сграда“; Помещение с идентификатор № 
61412.501.200.1.11 с площ от 14,60 кв.м., с предназначение на СО: „Друг вид 
самостоятелен обект в сграда” при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: №61412.501.200.1.3; №61412.501.200.1.5, под обекта: няма, над 
обекта: няма, представляващи част от Здравната служба на с. Радиново с 
идентификатор № 61412.501.200.1, с обща застроена площ 131 кв.м., построена 
в имот с идентификатор № 61412.501.200 с площ 479 кв.м., с административен 
адрес с. Радиново, ул. “5-та”, № 17 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Радиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със 



  

Заповед № РД-18-77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
актуван е като публична общинска собственост с Акт за общинска собственост 
№ 03/19.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията. 

ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І. помещения да се извърши чрез 
провеждане на публичен явен търг, като началната тръжна месечна наемна цена 
бъде определена съобразно 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. 
наОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение №143, взето с протокол №6 от 
28.05.2013г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение №227, взето с протокол 
№9 от 16.07.2013г. на ОбС “Марица”/. 

ІІІ. Специфични условия  на търга:  
- Описаните в т.І. помещения се отдават под наем, при условие, че се 

ползват единствено за целта, за която се предоставят, а именно за извършване на 
търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ - като собствеността им не 
може да бъде придобивана по давност или по друг начин, не може да се 
преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно по договор с трети лица, да се 
отдава под наем или да се пренаема. Поддържането и текущите ремонти на 
отдадените под наем описани в т.І. помещения се извършва от лицето, на което 
са предоставени под наем, с грижата на добрия стопанин. Ако помещенията по 
т. І не се използват за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение 
да бъде прекратено; 

- В търга могат да участват еднолични търговци и юридически лица, 
регистрирани по ТЗ. 

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения 
към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или 
отсрочване на задълженията. 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на 
помещенията; 
 - Документи за допускане до участие в търга:  
1. Заверено копие от Удостоверение за единен идентификационен код съгласно 
чл. 23 от     Закона за търговския регистър от Агенцията по вписванията или 
Декларация за посочен ЕИК. 
2. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на 
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация. 
3. Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако е необходимо), 
когато     участникът се представлява от лице, различно от лицата, имащи  право 
на     представителство, съгласно документите му за регистрация. 
4. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля за 
наемане на 
имота. 
5. Заверено копие от документ за самоличност на участника. 
6. Заверено копие от Удостоверение от банка с посочена банкова сметка на 
участника. 



7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за 
наличието или  
липсата на задължения към държавата. 
8. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на задължения 
към общината   
по седалище и адрес на управлние за ЕТ/ЮЛ. 
9. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на данъчни 
задължения към      община „Марица”. 
10. Документ /квитанция/ за внесен депозит /оригинал/ за участие. 
11. Заверено копие от документ за закупена тръжна документация. 
12. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на търга. 

ІV. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна цена.           
V. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за 
отдаване под наем на описаните в т.І.  помещения - част от нежилищна сграда, 
чрез публичен явен търг при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV от настоящото решение, 
при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 

МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Радиново от 
предоставянето им на  фармацевтични услуги /аптека/ в селото. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 

 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 331 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по предоставяне под аренда за 
срок от 20 /двадесет/ години на поземлен имот с идентификатор № 
73242.30.1–частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, 
Община “Марица” – област Пловдив, одобрена със Заповед  № РД-18-76 от 
20.11.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София за изграждане на 
разсадник за производство на посадъчен материал-пауловния. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 122, 
ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 122, ал. 
1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”: 

І. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши отдаване под аренда за срок от 20 години за индивидуално земеделско 
ползване за изграждане на разсадник за производство на посадъчен материал-
пауловния на: 

 - Поземлен имот № 73242.30.1 с обща площ от 15,373 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Друг вид 
земеделска земя”, категория при неполивни условия V, местност „Шумака” по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-76 от 20.11.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 
69874.45.32; ПИ № 73242.30.31; ПИ № 73242.30.20; ПИ № 73242.30.19; ПИ № 
73242.30.30; ПИ № 73242.30.17; ПИ № 73242.30.24 – частна общинска 
собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, 
Община „Марица” – област Пловдив съгласно Акт за общинска собственост № 
2059 от 01.08.2013 г. 

ІІ. Отдаването под аренда на имота по т. І да се извърши чрез провеждане 
на публичен явен търг по реда на Глава шеста „Провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица”-област Пловдив при начална тръжна годишна цена за 



арендно плащане съобразена с Решение № 302, взето с протокол № 14 от 
26.11.2013 год. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив и 
представляваща сумата от  40,00 (четиридесет) лева на декар за година или 
614,92 (шестстотин и четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки) лева 
за 15,373 декара за година,  необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от 
Закона за данък върху добавената стойност. Имотът представлява не поливна 
площ и цената за арендно плащане не се завишава с коефициент за поливност 
1,5. 

ІІІ. Депозит за участие в търга - 30% от началната тръжна годишна цена за 
арендно плащане.           

ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” и го упълномощава да предприеме необходимите действия за 
откриване на процедура за отдаване под аренда на описания в т.І. поземлен имот 
– частна общинска собственост чрез публично оповестен явен търг при 
условията на т. І, ІІ и ІІІ от настоящото решение, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира и 
проведе търга за отдаване под аренда и сключи арендния договор, съобразно 
действащото законодателство. 

МОТИВИ: С оглед предоставянето под аренда за земеделско ползване от 
земеделските стопани и/или от техните сдружения, регистрирани като 
юридически лица на свободните земи – частна общинска собственост и 
увеличаване на приходната част от бюджета на Общината. Ето защо Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 332 
Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по предоставяне под аренда за срок 

от 20 /двадесет/ години на поземлен имот с идентификатор № 73242.30.8–частна 
общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица” – 
област Пловдив, одобрена със Заповед  № РД-18-76 от 20.11.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София за изграждане на разсадник за 
производство на посадъчен материал-пауловния. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 122, ал. 
1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл.2, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 122, ал. 
1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”: 

І. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши отдаване под аренда за срок от 20 години за индивидуално земеделско 
ползване за изграждане на разсадник за производство на посадъчен материал-
пауловния на: 

- Поземлен имот № 73242.30.8 с обща площ от 221,708 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Друг вид 
земеделска земя”, категория при неполивни условия V, местност „Шумака” по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – 
област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-76 от 20.11.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при граници и съседи: ПИ № 
73242.30.26; ПИ № 73242.720.70; ПИ № 73242.711.17; ПИ № 73242.30.27; ПИ № 
73242.30.23; ПИ № 73242.30.28; ПИ № 73242.30.29; ПИ № 69874.45.31; ПИ № 
69874.45.32–частна общинска собственост по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив 
съгласно Акт за общинска собственост № 2060 от 01.08.2013 г. 

ІІ. Отдаването под аренда на имота по т. І да се извърши чрез провеждане 
на публичен явен търг по реда на Глава шеста „Провеждане на публични 
търгове и публично оповестени конкурси“, Раздел втори „Търгове” от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица”-област Пловдив при начална тръжна годишна цена за 
арендно плащане съобразена с Решение № 302, взето с протокол № 14 от 
26.11.2013 год. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив и 



представляваща сумата от  40,00 (четиридесет) лева на декар за година или 
8868,32 (осем хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и две 
стотинки) лева за 221,708 декара за година,  необлагаема с ДДС сделка, 
съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. Имотът 
представлява не поливна площ и цената за арендно плащане не се завишава с 
коефициент за поливност 1,5. 

ІІІ. Депозит за участие в търга - 30% от началната тръжна годишна цена за 
арендно плащане.           

ІV. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община „Марица” и го упълномощава да предприеме необходимите действия 
за откриване на процедура за отдаване под аренда на описания в т.І. поземлен 
имот – частна общинска собственост чрез публично оповестен явен търг при 
условията на т. І, ІІ и ІІІ от настоящото решение, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира и 
проведе търга за отдаване под аренда и сключи арендния договор, съобразно 
действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: С оглед предоставянето под аренда за земеделско ползване от 

земеделските стопани и/или от техните сдружения, регистрирани като 
юридически лица на свободните земи – частна общинска собственост и 
увеличаване на приходната част от бюджета на Общината. Ето защо Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 333 
Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на конкурс за отдаване 
под наем на помещения в нежилищна сграда публична общинска собственост на 
пощенски оператор за извършване на пощенски услуги в с. Трилистник, община 
„Марица”, Област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал.2, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост във вр. чл. 50, ал.1, ал. 2, ал. 3, чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

         І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен конкурс за 
отдаване под наем за срок от пет години на помещения в нежилищна сграда – 
публична общинска собственост за извършване на пощенски услуги в с. 
Трилистник, както следва: 
          Помещение с идентификатор №73122.501.87.2.5 с площ 13,80кв.м., с 
предназначение на СО: “Друг вид самостоятелен обект в сграда”. Помещение с 
идентификатор №73122.501.87.2.6 с площ 13,80кв.м., с предназначение на СО: 
“Друг вид самостоятелен обект в сграда”. Помещение с идентификатор 
№73122.501.87.2.7 с площ 7,60кв.м., с предназначение на СО: “За склад”. 
Помещенията се намират на ет.1 в югоизточната част на сграда с 
идентификатор  №73122.501.87.2 /сграда за култура и изкуство/, с 
административен адрес с.Трилистник, ул. “1-ва”, №26, по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с.Трилистник, одобрени със Заповед №РД18-
14/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,  който имот е 
актуван като публична общинска собственост с Акт №03/01.02.2001г. 
 ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І. помещения в сграда – 
публична общинска собственост за извършване на пощенски услуги, да се 
извърши чрез провеждане на публичен конкурс по начална конкурсна месечна 
наемна цена, определена съобразно 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. наОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение №143, взето с протокол 
№6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение №227, взето с 
протокол №9 от 16.07.2013г. на ОбС “Марица”/. 

ІІІ. Специфични условия  на конкурса:  



  

- Описаните в т.І. помещения се отдават под наем, при условие че се 
ползват единствено за целта, за която се предоставят, а именно за извършване на 
пощенски  услуги - като собствеността им не може да бъде придобивана по 
давност или по друг начин, не може да се преотстъпва за ползване, да се ползва 
съвместно по договор с трети лица, да се отдава под наем или да се пренаема. 
Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани в т.І. 
помещения се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на 
добрия стопанин. Ако помещенията по т. І не се използват за това, за което са 
отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

- Кандидатите за участие да притежават индивидуална лицензия за 
пощенски оператор за извършване на пощенски услуги, съгл. чл. 19 от Закона за 
пощенските услуги.   

- Кандидатите за участие да осигурят за своя сметка обзавеждането и 
оборудването на помещенията; 

- Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични 
задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или 
отсрочване на задълженията. 

- Документи за допускане до участие в конкурса:  
   1. Заверено копие от Удостоверение за единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър от Агенцията по вписванията 
или Декларация за посочване на ЕИК. 

2. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса 
на вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация. 

3. Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако е 
необходимо), когато участникът се представлява от лице, различно от лицата, 
имащи  право на    представителство съгласно документите му за регистрация. 

4. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо 
воля за наемане на имота. 

5. Заверено копие от документ за самоличност на участника. 
6. Заверено копие от Удостоверение от банка с посочена банкова сметка на 

участника. 
7. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите 

за наличието или липсата на задължения към държавата. 
8. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на 

задължения към общината по седалище и адрес на управлние за ЮЛ. 
9. Заверено копие на Удостоверение за наличието или липсата на данъчни 

задължения към община „Марица”. 
10. Документ /квитанция/ за внесена гаранция /оригинал/ за участие. 
11. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация. 
12. Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на 

конкурса. 
13. Заверено копие от индивидуална лицензия за пощенски оператор за 

извършване на пощенски услуги, съгл. чл. 19 от Закона за пощенските услуги.  
 



ІV. Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15 

точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% до 

20% – 10 точки; 
-   По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20% – 5 

точки. 
V. Гаранция за участие - 30% от  началната конкурсна месечна наемна цена.           
VІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 

предприеме необходимите действия за откриване и провеждане на процедура за 
отдаване под наем на описаните в т.І.  помещения - част от нежилищна сграда, 
чрез публично оповестен конкурс при условията на т. І, ІІ, ІІІ, ІV и V от 
настоящото решение, при стриктно спазване правилата на Глава Шеста от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община „Марица”, да организира и проведе конкурса за отдаване под наем и 
сключи наемния договор, съобразно действащото законодателство. 

 
 
МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на пощенска услуга 

необходима на жителите на с. Трилистник, която да бъде изпълнявана в 
пощенски клон, отговарящ на нуждите за ефективно и качествено обслужване 
на потребителите. Отчитайки обстоятелството, че в с. Трилистник е наличен 
сграден фонд изцяло пригоден за потребностите по осъществяване на 
посочената дейност, Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 334 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 
29235.10.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 
15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.  

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

 І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 
публична общинска собственост на поземлен имот № 29235.10.28 с площ от 
0,260 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност 
„Хаджи Саид Пара“ при граници и съседи: ПИ № 29235.12.1; ПИ № 
29235.10.27; ПИ № 29235.10.26; ПИ № 29235.29.233 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” - област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост № 
1968/04.01.2013 г. и Акт № 01 от 18.11.2013 г. за поправка на Акт за частна 
общинска собственост №  1968/04.01.2013 г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по т. 
І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на Закона за 
общинската собственост и Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри.  

 
 
 
 



 
МОТИВИ: Промяната на собствеността от частна общинска в публична 

общинска собственост се налага поради това, че е променен НТП на ПИ № 10,28 
в „За селскостопански  горски  ведомствен път”.  Ето защо Общински съвет 
Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 335 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на разделяне на 
поземлен имот № 38950.20.50, публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 
06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с 
чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването 
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., 
ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.). 
 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 3 от Наредбата за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”; във връзка с 
чл. 57, т.1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването 
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., 
ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.), 
Общински съвет “Марица”- област Пловдив: 

І. Разрешава разделянето на поземлен имот № 38950.20.50 с обща 
площ от 0,895 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия” и с 
начин на трайно ползване „ За селскостопански, горски, ведомствен път”, 
местност „Кошутките”, при граници и съседи: ПИ № 38950.2.81; ПИ № 
38950.20.70;  ПИ № 38950.20.77; ПИ № 38950.26.818; ПИ № 38950.20.52; 
ПИ № 38950.20.78; ПИ № 38950.20.62 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК - публична общинска собственост, за 
който съгласно чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост не се 
съставя акт за общинска собственост на два нови имота с идентификатори, 



както следва:  
- проектен ПИ № 38950.20.84 с проектна площ от 0,240 дка, при 

граници и съседи проектен ПИ № 38950.20.85; ПИ № 38950.2.81 и  ПИ № 
38950.20.70  

- проектен ПИ № 38950.20.85 с проектна площ 0,655 дка, при граници 
и съседи проектен ПИ № 38950.20.84; ПИ № 38950.2.81; ПИ № ПИ № 
38950.26.818; ПИ № 38950.20.52; ПИ № 38950.20.62; ПИ № 38950.20.78 и 
ПИ № 38950.20.77. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т.І. да започне процедура по отразяване на промяната по реда 
на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 
МОТИВИ: Разделянето на ПИ № 20.50 се извършва поради това, че е 

отпаднала необходимостта на част от 0,240дка в западната част на пътя. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
 

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 № 336 
 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на пенсионерски клуб в село Трилистник, 
Община ,,Марица’’ – област Пловдив и определяне на помещение за 
осъществяване на дейността му. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал. 1, т. 8, т.19 и т. 23 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 и чл. 12 от 
Правилника за организацията на клубовете за пенсионери и хората с увреждания. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Общински съвет ,, Марица’’ дава съгласие за откриване на  
пенсионерски клуб в село Трилистник като  предоставя следното помещение 
: 

- Самостоятелен обект с идентификатор 78122.501.87.2.1 , с площ 58.50 кв. 
м. с предназначение ,, За културна и обществена дейност’’, намиращи се в 
сграда – публична общинска собственост с идентификатор 78122.501.87.2, 
построена в поземлен имот № 78122.501.87 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри  на село Трилистник, одобрени със Заповед № РД-18-
14 /19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК –София, изменени със 
Заповед № КД-14-16-1102/01.07.2013г. на Началника на СГКК- Пловдив, 
актувано с  Акт за ПОС  № 03/01.02.2001г. , вписан в Службата по 
вписванията- град Пловдив. 

2. Общински съвет ,, Марица’’ възлага на Кмета на Община ,,Марица’’ да 
извърши необходимите действия по настаняване на пенсионерския клуб в 
село Трилистник в определеното помещение-публична общинска 
собственост. 
МОТИВИ: Исканията са законосъобразни и че е налице възможност за 

предоставяне на помещение- общинска собственост, в което пенсионерския 
клуб да осъществява различни социални, здравни и културни дейности и 
мероприятия – срещи и социални контакти на хората в пенсионна възраст, 
организиране на срещи и консултации с представители на общински и 
държавни институции, имащи отношение по проблемите на пенсионерите, 
проучване и подпомагане на социално слаби граждани в пенсионна възраст, 
организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери и хора 



с увреждания, здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни 
консултации, честване на празници и рождени дни, организиране на 
художествена самодейност. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
  
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 

За  25 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 337 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация 
(ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план 
(ПП) на поземлен имот № 39918.10.86, м.”с.Крислово” по кадастралната карта на 
с.Крислово, 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 улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – 
Парцеларен план (ПП), Пловдивска област, съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 
1, т. 2 и т. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 39918.10.86, м.”с.Крислово” по кадастралната 
карта на с.Крислово, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно 
ползване-нива за изграждането на обект: 

Социални и обществени дейности – спортен терен 

план за улична регулация, парцеларен план на трасета за водоснабдяване, 
канализация и електроснабдяване 

Поземлен имот с идентификатор № 39918.10.86, м.”с.Крислово” по 
кадастралната карта на с.Крислово, Община „Марица”, Пловдивска област попада 
по Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 116-Тс 
(устройствена зона за спорт).  

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 и 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 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., а улици тупик 6м. 
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 планово – техническо задание за изготвянето на 
ПУП – План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ.. 

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

МОТИВИ: Във връзка с подобряване обслужването  на населението, 
Общински съвет Марица. Ето защо Общински съвет Марица намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
 
 

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 № 338 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по изменение на 
ПУП – План за регулация на поземлени имоти с идентификатори 73242.501.1423 – 
собственост на НЖ „Железопътна инфраструктура“ и 73242.501.1427 – публична 
общинска собственост по кадастралния на с.Труд. Община „Марица”, във връзка с 
привеждане на кадастралния и регулационен план на с.Труд с кадастралната карта в 
съответствие, съгласно скицата предложение. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 135, ал. 5, във вр. с 
чл. 134, ал. 1, т. 1  и чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 124а, ал. 2  от ЗУТ 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по изменение на ПУП – 
План за регулация на поземлени имоти с идентификатори 73242.501.1423 – 
собственост на НЖ „Железопътна инфраструктура“ и 73242.501.1427 – 
публична общинска собственост по кадастралния на с.Труд. Община „Марица”, 
във връзка с привеждане на кадастралната карта в съответствие с кадастралния и 
регулационен план на с.Труд, съгласно скицата предложение.  

2. Допуска изготвянето изменение на ПУП-План за регулация на 
поземлени имоти с идентификатори 73242.501.1423 – собственост на НЖ 
„Железопътна инфраструктура“ и 73242.501.1427 – публична общинска 
собственост по кадастралния на с.Труд. Община „Марица”, без промяна на 
границите и образуване на две нови УПИ І-501-1423 и ІІ-501.1427-ООД по 
кадастралния и регулационен план  на с.Труд и действащ план на улична 
регулация на с.Труд по приложената скица-проект. 
  3. Възлага на кмета на Община „Марица“ да извърши необходимите 
действия по процедурата, произтичащи по ЗУТ и изменение на кадастралната 
карта на с.Труд по ЗКИР.    

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на 
Община „Марица”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 339 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за 
опазване на земеделските земи на основание чл.17а, ал.1, т.3 за включване в 
регулация на поземлен имот с идентификатор № 21169.9.32-частна общинска 
собственост, с начин на трайно ползване нива с площ 23043 дка. в м. „Селската 
градина“ по кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица“, Област Пловдив.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСА,  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, 
във вр. с чл. 17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ  и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за опазване на 
земеделските земи  на основание чл.17а, ал.1, т.3 за включване в регулация на 
поземлен имот с идентификатор № 21169.9.32-частна общинска собственост, с 
начин на трайно ползване нива с площ 23043 дка. в м. „Селската градина“ по 
кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица“, Област Пловдив.  

2. Допуска изготвянето на ПУП-План за улична регулация на поземлен 
имот с идентификатори 21169.9.32-частна общинска собственост, с начин на 
трайно ползване нива с площ 23043 дка. в м. „Селската градина“ по 
кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица“, Област Пловдив при 
спазване изискванията на ЗУТ.  

3. Възлага на кмета на Община „Марица“ да извърши необходимите 
действия по процедурата, произтичащи по ЗУТ и изменение на кадастралната 
карта на с.Динк по ЗКИР.    

МОТИВИ: Включване в регулацията на поземления имот  по 
кадастралната карта на с.Динк за задоволяване на жилищните нужди на 
млади крайно нуждаещи се семейства. Ето защо Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 

За  24 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 340 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване разделяне на 
поземлен имот идентификатор 38950.62.627 – полски път, публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с.Костиево. Община „Марица”, 
Пловдивска област.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА и чл.3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за 
съдържанието, създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните 
регистри (Обн. ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 год. и бр. 82 от 
2011год.) 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1. Разрешава разделяне на поземлен имот идентификатор 38950.62.627 – 
полски път, публична общинска собственост по кадастралната карта на 
с.Костиево. Община „Марица”, Пловдивска област, на два нови проектни имота 
с площ, както следва, съгласно скица-проект за разделяне: 

- проектен имот 62.632 - с проектна площ 1428кв.м. 
- проектен имот 62.633 - с проектна площ   410кв.м 

   2. Възлага на кмета на Община „Марица“, след влизане в сила на 
решението по т.1 да възложи на лицензира специалист по ЗКИР да извърши 
необходимите действия по процедурата за изменение на кадастралната карта на 
с.Костиево по реда на Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието, 
създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. 
ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 год. и бр. 82 от 2011год.). 

    
МОТИВИ: С цел в последствие промяна начина на трайно ползване и 

провеждане на процедура по включване в регулацията на с.Костиево. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 341 
 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по обединяване на поземлени 
имоти с идентификатори 38950.57.41, 38950.57.42 и 38950.57.44 по 
кадастралната карта на с.Костиево. Община „Марица”, във връзка с включване в 
регулация на част от новия имот за задоволяване на жилищни нужди на 
населението.  

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА и чл.3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за 
съдържанието, създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните 
регистри (Обн. ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 год. и бр. 82 от 
2011год.) 

 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

1.Открива процедура по обединяване на поземлени имоти с 
идентификатори № 38950.57.41 с площ 64,032 дка. с начин на трайно ползване 
пасище-мера, № 38950.57.42 с площ  3,029 дка. с начин на трайно ползване 
пасище-мера и № 38950.57.44 с площ 81,230 дка. с начин на трайно ползване 
пасище-мера по кадастралната карта на с.Костиево. Община „Марица”, 
публична общинска собственост и образуване на нов поземлен имот с проектен 
идентификатор № 38950.57.84 с обща площ 148,291 дка., съгласно скицата-
предложение за изменение, неразделна част от настоящата докладна  

2.Възлага на кмета на Община „Марица“, след влизане в сила на 
решението по т.1 да възложи на лицензира специалист по ЗКИР да извърши 
необходимите действия по процедурата за изменение на кадастралната карта на 
с.Костиево по реда на Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието, 
създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. 
ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 год. и бр. 82 от 2011год.). 

    
МОТИВИ: Обединяване на поземлени имоти по кадастралната карта на 

с.Костиево. Община „Марица”, Пловдивска област, публична общинска 
собственост и образуване на един поземлен имот, част от който ще бъде 
включен в регулацията на селото за задоволяване нуждите на населението от 



парцели за жилищно строителство. Ето защо Общински съвет Марица 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  20 
Гласували  20 

За  20 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
 
 
 
 

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 № 342 
Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване разделяне на 
поземлен имот идентификатор 11845.62.15 - частна общинска собственост по 
кадастралната карта на с.Войводиново. Община „Марица”, във връзка с промяна 
на начина на трайно ползване на отделно обособените части.  

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСА и чл.3 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
„Марица“, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за 
съдържанието, създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните 
регистри (Обн. ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 год. и бр. 82 от 
2011год.) 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

  1. Разрешава разделяне на поземлен имот идентификатор 11845.62.15 - 
частна общинска собственост, с обща площ 14,136 кв.м. и начин на трайно 
ползване „дере“ по кадастралната карта на с.Войводиново. Община „Марица”, 
на три нови имота с площ, както следва, съгласно скица-проект за разделяне: 

- проектен имот І   62.15 - с  проектна площ    879 кв.м. 
- проектен имот ІІ  62.15 - с проектна площ     600 кв.м. 
- проектен имот ІІІ 62.15 - с проектна плащ 12657 кв.м.  

   2. Възлага на кмета на Община „Марица“, след влизане в сила на 
решението по т.1 да възложи на лицензира специалист по ЗКИР да извърши 
необходимите действия по процедурата за изменение на кадастралната карта на 
с.Войводиново по реда на Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието, 
създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. 
ДВ бр. 41 от 2005 год., изм. и доп. ДВ 16 от 2006 год. и бр. 82 от 2011год.). 

    
МОТИВИ:  Във връзка с промяна начина на трайно ползване съобразно 

даденостите на терени и в последствие коригира кадастралната карта. Ето 
защо Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 343 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 427-Смф 
(смесена многофункционална структурна единица/зона), в местност „Када пара” 
по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица“. 

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

 
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”: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, 
касаещо разширение на структурна единица 427-Смф (смесена 
многофункционална структурна единица/зона) в местност „Када пара” по 
кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица“, ще включва 
поземлени имоти ПИ 11845.16.20, 11845.16.21, 11845.16.22, 11845.16.29 и част от 
11845.16.25, 11845.16.138 представляващи земеделски земи и обслужващите ги 
полски пътища в обхвата на разширението на зоната по кадастралната карта на 
с.Скутаре и обща площ 27 дка. 

Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение , Общински 
съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 

 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  21 
Гласували  21 

За  21 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 344 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 511-Жм 
(жилищна устройствена зона), в местност „ВАРДАЛИТЕ” по кадастралната карта 
на с.Скутаре. 

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

След проведено поименно  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”: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 511-Жм (жилищна 
устройствена зона), в местност „Вардалите”, ще включват поземлени имоти ПИ 
66915.18.27, 66915.18.28, 66915.18.29, 66915.18.30,  66915.18.31, 66915.18.37, 
66915.18.38 и част от 66915.18.85 представляващи земеделски земи и 
обслужващите ги полски пътища в обхвата на разширението на зоната по 
кадастралната карта на с.Скутаре с обща площ 20 дка. 

Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение за 
задоволяване на жилищни нужди, Общински съвет Марица намира решението 
за целесъобразно. 

 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 345 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 246 - Псп-
складово – производствена зона по ОУП на Община „Марица”, в местност 
„ГРАЖДАНСКИ ПЪТ” по кадастралната карта на с.Строево, Община 
„Марица”. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ. 
 

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  Общински 
съвет „Марица”: 

І. Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на зона 246 - Псп, в местност „Граждански 
път”” като се включат поземлени имоти ПИ № 69874.69.24 и ПИ № 69874.69.25, 
по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица” с обща площ 10.008 дка 

ІІ. Възлага на Кмета на Община “Марица” – област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и 
нормативи за прилагане на същия. 

МОТИВИ: Изменението на Общ устройствен план на Община „Марица” 
се налага поради нарасналата нужда и обществена значимост за развитието на 
Общината и във връзка с направеното инвестиционно предложение. След 
реализиране на инвестиционното намерение в обектите ще се ползва персонал 
от местното население. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 346 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за изменение  на Общ устройствен план на 
Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 643-Жм 
(жилищна устройствена зона), в местност „Край селото” по кадастралната карта 
на с.Динк, Община „Марица“, област Пловдив. 

  
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ. 

 
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”: 

Дава съгласие за изменение на Общ устройствен план на Община 
„Марица”, касаещо разширение на структурна единица 643-Жм (жилищна 
устройствена зона), в местност „Край селото”, включващо поземлени имоти ПИ 
21169.11.17, 21169.11.18, 21169.11.43, 21169.11.44,  21169.11.35, 21169.11.26, 
21169.11.27, 21169.11.28, 21169.11.29,  21169.11.30, 21169.11.36, 21169.11.37, 
21169.11.42, 21169.11.32, 21169.9.15 представляващи земеделски земи и 
обслужващите ги полски пътища в обхвата на разширението на зоната по 
кадастралната карта на с.Динк и обща площ 37 дка., по приложената ситуация-
предложение за изменение, неразделна част от настоящата докладна. 

Възлага на Кмета на Община „Марица“, област Пловдив да извърши 
последващи действия, съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП Правила и нормативи 
за прилагане на същия.  

МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение за задоволяване 
на жилищни нужди. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 347 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-
Парцеларен план /ПП/ на трасе за проектиране на подземна кабелна линия 20кV от 
нов Ж.Р. стълб № 58/10 в ПИ № 12019.501.834 по КК на с.Войсил, община 
„Марица“, област Пловдив“ с дължина L=506м. за частта засягащо земеделска земя, 
преминаващо през имоти общинска собственост, за присъединяване на обект: „ВЕИ 
– Газификация на биомаса и ко-генерация/, /УПИ-ІІІ-000422, землище 
гр.Съединение, Община Съединение/, за нуждите на „ГРИЙН ФОРЕСТ 
ПРОДЖЕКТ“ АД, в землището на с.Бенковски, община „Марица“, Област Пловдив 
по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП-ПП и регистър на 
засегнатите от трасето имоти. 

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 

чл.129, ал.1 от ЗУТ. 
 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Одобрява на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план 

/ПП/ на трасе за проектиране на подземна кабелна линия 20кV от нов Ж.Р. стълб № 
58/10 в ПИ № 12019.501.834 по КК на с.Войсил, община „Марица“, област 
Пловдив“ с дължина L=506м. за частта засягащо земеделска земя, преминаващо 
през имоти общинска собственост, за присъединяване на обект: „ВЕИ – 
Газификация на биомаса и ко-генерация/, /УПИ-ІІІ-000422, землище гр.Съединение, 
Община Съединение/, за нуждите на „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД, в 
землището на с.Бенковски, община „Марица“, Област Пловдив по следата на 
вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП-ПП и регистър на засегнатите 
от трасето имоти. 

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

МОТИВИ: Във връзка с осъществяването на инвестиционни намерения, 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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 № 348 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: 1. Съгласуване на Стратегически план за дейността на 
Звеното за вътрешен одит за периода 2014 - 2016 год. 
 2. Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит 
за 2014 год. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор. 
 
След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Съгласува представения Стратегически план за дейността на Звеното за 
вътрешен одит за периода 2014 - 2016 год. 

2. Съгласува представения Годишен план за дейността на Звеното за 
вътрешен одит за 2014 год. 

 
МОТИВИ: Във връзка с изискванията на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 349 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на  
Договор №16/223/00223 от 03.04.2013 г. по мярка Мярка 223 "Първоначално 
залесяване на неземеделски земи" от Програма за развитие на селските райони 
за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитите на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Създаване и отглеждане 
на нови горски култури в Община „Марица“”, сключен между Община 
„Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенци2. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 
 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

       Общински съвет „Марица” – област Пловдив да вземе следното решение 
на основание чл. 21, ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Договор №16/223/00223 от 03.04.2013г. по мярка Мярка 223 
"Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитите на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект 
„Създаване и отглеждане на нови горски култури в Община „Марица“”, 
сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
1. Общински съвет „Марица“ отпуска временен безлихвен заем от бюджета на 
Община „Марица“ за изпълнението на дейности по Договор №16/223/00223 от 
03.04.2013г. по мярка Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски 
земи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 
(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитите на селските 
райони (ЕЗФРСР) за Проект „Създаване и отглеждане на нови горски 
култури в Община „Марица“”, сключен между Община „Марица“ и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция., в размер до 75 000.00 лв. (седемдесет и 
пет хиляди лева) със срок на възстановяване след получаване на окончателно 
плащане от ДФЗ. 
 

МОТИВИ: За разплащане на дейностите от първия етап по създаване на 
нови горски култури е необходимо да се осигурят собствени средства от 



бюджета на общината След приключване на дейностите община „Марица” ще 
подаде заявление за възстановяване на средствата, които ще бъдат определени и 
изплатени след есенната инвентаризация на създадените горски култури. Ето 
защо, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 350 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ  
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА. 
 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

       Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на Атанас 
Ангелов Калчев от с. Рогош в размер на 200 лв. Отпуска еднократна финансова 
помощ на Елисавета Петкова Димитрова от с.Войводиново в размер на 1000 лв. 
Отпуска еднократна финансова помощ на Милен Данаилов Асенов от с.Труд в 
размер на 1000 лв. 

 
МОТИВИ: Във връзка със здравословното състояние на лицата и нуждата 

им от лечение, Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 
 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 351 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение до Министерски съвет на Република България 
за отпускане на персонална пенсия           

 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса 

за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж. 

 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Общински съвет „Марица” предлага на Министерски съвет на 

Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Радостин Благов 
Мъглов ЕГН 9605234381, Любомир Благов Мъглов ЕГН 9708184360 и Божидар 
Благов Мъглов ЕГН 0346054468, община „Марица”, област Пловдив, с адрес 
с.Бенковски, ул.”1-ва” №21.  

 

МОТИВИ: В молбата са изложени мотиви за отпускане на персонални 
пенсии, данни за самоличността на лицата, декларация за семейното и имотното 
състояние и за годишния доход на член от семейството за 12 месеца преди 
датата на подаване на заявлението в общинския съвет, както и Удостоверение за 
наследници № 10-01-289(1)/18.08.2013 г. на Благо Петков Мъглов.  Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 352 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община 
„Марица” за 2013 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА. 
 
След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2013 г., както следва: 
 

§§ 

№ 
д-
ст В т. ч. 

с-но 
с-
но държ. дофин. местни 

№ 
по 
ред 

ЕБК 
ЕБ
К 

Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

д-ти д-ти д-ти 
1 2 3 4 5 6 7 8  

   П Р И Х О Д И 10 030    

1 24-04  
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки 
и продукция 

33 100 
 

 
 

2 36-19  Други неданъчни приходи 16 930    

3 62-02  Предоставени трансфери  ( - ) - 40 000    

        

   Р А З Х О Д И 10 030  10 030 0  
1 42-14 122 Помощи по реш. на Общински съвет   12 000    12 000  
2 52-06 603 Изграждане водопровод с. Динк   - 4 200     - 4 200  
3 52-06 603 Изграждане водопровод с. Скутаре   - 6 000      - 6 000  
4 52-06 603 Изграждане водопровод с. Войсил   - 4 000     - 4 000  

5 52-02 311 Проект за разширяване и енергийна 
ефективност ЦДГ с. Войводиново 

 - 30 000    - 30 000 
 

6 
52-06 606 Проектиране и изграждане изкуствени 

неравности за ограничаване скоростта на 
МПС с.Войсил, с.Гр. Игнатиево и с. Труд 

 - 9  000    - 9 000 

 
7 53-09 898 Общински план за развитие „2013-2020“ - 20 000   - 20 000  

8 

52-06 603 Изграждане на ревизионни шахти за обект 
“подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадни води 
в с.Бенковски“ 

- 80 000   - 80 000 

 
9 52-06 603 Изграждане на канализационни шахти в    80 000     80 000  



с.Бенковски 

10 10-11 311 Храна   33 100     33 100  
11 10-15 311 Материали   10 000     10 000  

12 10-16 311 Вода, горива и енергия   35 000     35 000  

13 52-03 311 Строителен  надзор-котелното в ЦДГ  с. 
Царацово. 

      650          650 
 

14 53-01 311 Придобиване на програмни продукти и 
софтуер в ЦДГ 

  -  7 200   -  7 200 
 

15 10-20 311 Външни услуги     14 200      14 200  
16 52-03 831 Изграждане на мрежа за осъществяване на 

мониторинг и съхранение на данни в 
населени места от община Марица. 

    10 000     10 000 

 
17 52-03 831 Система за видеонаблюдение   -10 000   - 10 000  
18 10-16 604 Вода, горива и енергия    20 000    20 000  
19 10-15 606 Материали    12 000   12 000  
20 10-15 745 Материали  - 56 550   - 56 550  
21 52-02 738 Изграждане на пристройка към сградата на ч-

ще „Светлина-1929“с. Труд 
   10 030  10 030  

 

  
МОТИВИ: Актуализацията на бюджета е свързана със: 
- На основание т.2.10.2 и т.7.24 от ДДС20/2004г. на МФ, за отчитане на 

безплатната храна на непедагогическия персонал в детските градини, е 
необходимо да се извърши актуализация в приходната и разходната 
част на бюджета. 

- Дейностите във връзка с вертикална планировка и придобиване на 
стопански инвентар на обект: „Общностен център за деца и семейства в 
община Марица“ с. Крислово ще се разплатят като съфинансиране по 
проекта. 

- Извършени са компенсирани промени между параграфи и дейности. 
Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 353 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община 
„Марица” за 2013 г. 
 
ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 

2013 г. 
 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

          Актуализира бюджета на Община”Марица” за  2013 г., както следва :  
            / лева /  

§§  д-ст  източник на финансиране 

с-но  с-но        
ЕБК ЕБК цел.субсидия за КР от  РБ  

№ 

    

Наименование на обекти 

Било Става  Разлика 
1 2 3 4 5 6 7=6-5 

   КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  314 600 314 600 0
     

1. 
51-00 832 ОР на път PDV1150 /II-56, Калековец – 

Крислово, PDV1152/ От км 0+000- До км 2+500 
19 500 19 500 0

2. 
51-00 832 

ОР на път PDV1152 / Динк-Крислово-Желязно-
Войводиново, PDV1191/ От км  0+000- До км 
8+700 

15 000 15 000 0

3. 
51-00 832 

ОР на път PDV1153 /I-8 -  Костиево-Радиново-жп 
гара Бенковски-Бенковски-  III-805/- От км 
0+000-  До км 7+450 

23 000 23 000 0

4. 
51-00 832 ОР на път PDV1156 / PDV2155,              

с.Царацово – ІІІ-805/ От км 0+000- До км 1+400 
10 500 10 500 0

5. 
51-00 832 ОР на пътPDV1159 /III-565,Рогош – Трилистник- 

АМ"Тракия"/- От км 0+000- До км 4+970 
5 000 5 000 0

6. 
51-00 832 ОР на път PDV1160 /III-565,Манолско Конаре-

Ясно поле/- От км 0+000- До км 3+800 
16 500 16 500 0

7. 
51-00 832 

ОР на път PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница 
общ.(Пловдив-Марица) – Войводиново - II-56/- 
От км 0+000- До км 4+230 

8 000 8 000 0

8. 
51-00 832 

ОР на път PDV2155 /PDV1154- ж.п.Прелез 
Царацово- с.Царацово/- От км 0+000 До км 
3+700 

9 000 9 000 0



9. 51-00 311 Основен ремонт ЦДГ с.Манолско Конаре  23 393 28 520 5 127

10. 51-00 738 ОР читалище с.Крислово 33 789 52 338 18 549

11. 52-03 311 Климатици ЦДГ с.Манолско Конаре 6 456 6 456 0

12. 51-00 122 ОР кметство с.Динк 0 33 058 33 058

13. 51-00 738 ОР читалище с.Труд 19 926 25 702 5 776

14. 52-02 122 Изграждане административна сграда кметство 
с.Костиево  

40 894 0 - 40 894 

15. 52-03 311 Придобиване на съоръжения-климатици в ЦДГ 
с.Строево и ЦДГ с.Скутаре 

26 904 26 904 0

16. 52-03 311 Придобиване на съоръжения-климатици в ЦДГ 
с.Костиево 

1 272 1 272 0

17. 52-03 525 Придобиване на съоръжения за пенсионерски 
клубове-климатици 

0 3 354 3 354

18. 52-05 589 Отоплителна инсталация на обект "Общностен 
център за деца и семейства" в Община "Марица" 
с.Крислово" 

 
35000 0 -35 000

19. 52-02 738 Изграждане пристройка към сградата на 
читалище "Светлина-1929" с.Труд 

20 466 30 496 10 030

 

 
МОТИВИ: След направения анализ на изпълнението на бюджета в частта 

на капиталовите разходи финансирани с целеви трансфери от централния 
бюджет и с цел тяхното усвояване до края на годината е необходимо да се 
извършат вътрешни компенсирани промени между обектите. Ето защо 
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

 
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 № 354 
 

Взето с протокол № 15 от 17.12.2013 г. 
 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община 
„Марица” за 2013 г. 
 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 
2013г. 

След проведено поименно  гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

Актуализира приложение № 8 към Решение № 65/26.02.2013г. на ОбС 
„Марица”, както следва: 
   Приложение № 8 

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО  
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г. 

      (в лв.)
Източник на 
финансиране 

No Наименование и местонахождение на обектите 
Годишна 
стойност 

§ 40-00 
Постъпления от 
продажба на 
общински 

нефинансови 
активи  

1 2 3 4 
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,   
(планирани по бюджета на общината за 2013 г.) 713 825 713 825

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 
2013 г.) -110 000 -110 000
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи   
(планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансира 
текущ ремонт:   297 000

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,   
(планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансират 
капиталовите разходи:   306 825

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални 
активи   172973
    Функция 01: Общи държавни служби   37252
      Обекти     
  ОР кметство Динк   37252
    Функция 02: Отбрана и сигурност   0
      Обекти     
    Функция 03: Образование   87796
      Обекти     



  

  
Проектиране за подобряване енергийната ефективност и 
еститизация ЦДГ с.Маноле    36000

  
Изготвяне на инвестиционен проект за енергийна ефективност на 
ОУ с.Царацово, ОУ с.Граф Игнатиево, ОУ с.Строево   36000

  ОР ОУ с.Бенковски   15796
      Обекти     

    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда   0
      Обекти     

    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности   32129
      Обекти     
  ОР читалище Крислово   14216
  ОР читалище Труд   17913
    Функция 08: Икономически дейности и услуги   0
      Обекти     

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи   123452
    Функция 01: Общи държавни служби   48684
  Изграждане административна сграда кметство с.Костиево 120000 42684
  Технически проект-административна сграда кметство с.Костиево   6000
    Функция 02: Отбрана и сигурност   0
    Функция 03: Образование   5750
  Придобиване на съоръжения - климатици ЦДГ с. Радиново   2902
  Придобиване на стопански инвентар ЦДГ   1168

  

Строителен надзор при изпълнение на "Доставка и монтаж на 
водоводен нафтов котел,тръбни връзки и съоръжения" ЦДГ 
с.Маноле   1680

    Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи   0
    Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда   41978
  Система за информация с. Царацово   2998
  Изграждане тротоари с.Желязно   9080
  Канализация с.Трилистник-строителен надзор   8400
  Придобиване на градински инвентар   21500
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности   0
    Функция 08: Икономически дейности и услуги   27040

  
Автоспирки - 4бр., в т.ч.: с.Строево-2бр., с.Рогош-1бр., 
с.Царацово-1бр.   16540

  Сграда за обществено ползване с. Царацово   10500
  Параграф 5500: Капиталови трансфери   10400
    Функция 04: Здравеопазване   0
    Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности   10400

  
Капиталови трансфери за закупуванена климатици на читалище 
с.Радиново и с.Бенковски   10400

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на 
социалната и техническа инфраструктура   0

 
  

МОТИВИ: В изпълнение на чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013г., съгласно 
който, паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се 
изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на 
социална и техническа инфраструктура. Във връзка с това предлагам 
актуализация на приложение № 8 към Решение № 65/26.02.2013г. на ОбС 



„Марица”. Ето защо Общински съвет Марица намира решението за 
целесъобразно. 
 

 
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 

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

/А. Иванова/ 
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