
  

   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 № 242 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 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: На основание  чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА , чл. 9 от ЗМДТ 
 

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”, както следва:  
 

     П Р О Е К Т 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 
 

§ 1. В чл.15, ал.2  и ал.4 се отменят. 
 
§ 2. В чл.15 се създават нови ал.5 и ал.6, както следва: 
 
        „(5) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 
събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване.” 
 
        „(6) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1, както и 
честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се 
обявяват публично до 30 октомври на предходната година.” 
 § 3. В чл.17, т.2 и т.3 се изменят, като следва: 
 
        „т.2 събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други инсталации и съоражения за третирането 
им; 
        „т.3 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 
§ 4. В Глава втора „Местни такси” Раздел І „Такса за битови отпадъци” чл.16а се 



  

създава нова ал.3, както следва: 
 
        „(3) Размерът на дължимата такса определяна пропорционално, изцяло или 
частично, се извършва на база коефицент на хиляда. В частта на размера на 
дължимата такса определян пропорционално, коефицентите за съответните 
категории имоти, и за лицата избрали ред за облагане според количеството 
генерирани отпадъци се определя в Приложение №9 и Приложение № 9.1 
неразделна част от настоящата наредба”   
§ 5. В чл.16б, ал.2 се добавя изречение второ със следния текст:  

        „Общинският съвет утвърждава образец на декларацията в Приложение №10 
неразделна част от настоящата Наредба”. 

§ 6. В чл.19а ал.3 се добавя изречение второ със следния текст:  

        „Общинският съвет утвърждава образец на декларацията в Приложение №11 
неразделна част от настоящата Наредба”. 

§ 7. В „Преходни и заключителни разпоредби” на наредбата се създава се параграф 
5 и параграф 6, както следва: 
 
       „§ 5 за целите на настоящата наредба съдове за определяне на количеството 
изхвърлени отпадъци използвани на територията на Община „Марица”са както 
следва: 
 
         Съд тип „Кука” с вместимост 110 л. 
         Съд тип „Кука” с вместимост 240 л 
         Съд тип „Бобър” с вместимост 1100 л. 
       „§ 6 Лицата подали декларации по чл.16б ал.2 и чл.19а ал.3, различни от 
утвърдените образци в настоящата наредба до 31 декември 2012 г., ползват 
заявените и признати от общинската администрация права за 2013 г.  
§ 8. Създават се нови Приложение № 9 към чл. 16а, ал.3; Приложение № 9.1 към чл. 
16а, ал.3; Приложение № 10 към чл. 16б, ал.2; Приложение № 11 към чл. 19а, ал.3 
§ 9. Размерът на таксата за битови отпадъци на територията на населените места на 
община „Марица” по Приложение № 9 към чл.16а, ал.3 и Приложение № 9.1 към 
чл.16а от , ал.3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
“Марица”, се прилага от 1 януари 2013 г.  
 
МОТИВИ: Целта на приемането на настоящите промени, е да бъдат съобразени 
разпоредбите на наредбата с направените изменения и допълнения на ЗМДТ, ЗОУ, 
както и определения нов годишен размер на такса битови отпадъци за всяко  
 
 
населено място на територията на община Марица въз основа на одобрена план-



сметка за 2013г. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за 
целесъобразно. 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  16 
Против  9 
Въздържали се 1 

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 № 243 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 
 

ОТНОСНО: Щатна численост в дейност  623 „Чистота” по бюджета на 
община „Марица”. 

 
ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и Решение №237 взето с 

протокол № 14 от 12.12.2012г. на Общински съвет „Марица“. 
 

След проведено  поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:   
 

Определя за местна дейност 623 Чистота щатна численост на персонала от 
01.01.2013 г. – 72  броя. 

 
МОТИВИ: Във връзка с поддържането  чистотата на територията за 
обществено ползване в населените места – „почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и други територии предназначени за 
обществено ползване”, както и осъществяването на контрол на дейности по 
чистота , Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 
 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 244 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот № 

78080.74.15, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, област Пловдив. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС 
и при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. Чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС и 
при условията на чл.69, ал.1, т.1 и чл.78, ал.1 и 2 от НПУРОИ 

1. Общински съвет „Марица” приема и одобрява определената пазарната 
оценка на имота в размер 200 160 лева, без ДДС (двеста хиляди сто шестдесет лева, 
без ДДС, по 16,00 лв/кв.м.), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. 

2.  Общински съвет „Марица” увеличава пазарната цена на имота на база 
приетата в т. 1 от настоящето решение пазарна оценка, като я увеличава в размер 
на 312 750 лева, без ДДС/ по 25лв/кв.м./ 

3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив открива процедура по 
продажба на поземлен 78080.74.15 с площ от 12510 кв.м., с трайно 
предназначение: „Земеделска територия” и начин на трайно ползване “Нива”, VІ 
категория, в местността “Друмът” при граници и съседи: ПИ № 74.320; ПИ № 
74.317; ПИ № 112.4; ПИ № 74.318; ПИ № 501.1170; ПИ № 74.14 и ПИ № 74.7 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, Община “Марица”- 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК-София, актуван като частна общинска собственост с Акт за 
общинска собственост  № 0965-18/24.08.2009 година за сумата 312 750 лева, без 
ДДС (триста хиляди и дванадесет седемстотин и петдесет лева, без ДДС, по 25,00 
лв/кв.м.). Данъчната оценка на поземлен имот № 78080.74.15 е 1266,60 лева 
(хиляда двеста шестдесет и шест лева и 60 ст.) 

4. Продажбата по т. 3 да се извърши съгласно чл.78, ал.1 и 2  от Наредбата 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

5. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена. 
6. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС се 

дължат от купувача на имота по т.4. 
7. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 



Община “Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 
публичен търг с явно наддаване и сключване на Договор за покупко-продажба 
съобразно действащото законодателство. 

 
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен интерес 

за закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на приходи за 
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските 
дейности и съответното населено място. Ето защо Общински съвет „Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 
 ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:…………… 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  23 
Против  0 
Въздържали се 3 

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 № 245 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализация на „Програма за управление и разпореждане с 
имоти и вещи, общинска собственост на Община „Марица”-област Пловдив за 2012 
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 предложената 

актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, 
общинска собственост на Община „Марица”-област Пловдив за 2012 година” както 
следва: 
  

1. В раздел „Отреждане имоти за социални жилища по чл.49а от ЗОС по 
предложения от кметски съвети, кметове на населени  места и общинска 
администрация” 

  
 С.Царацово 
 ПИ № 78080.501.999   НТП „Ниско застрояване до 10м) –610 кв.м. 
 ПИ № 78080.501.1005 НТП „Ниско застрояване до 10м) –610 кв.м. 
  
 С.Радиново 
 ПИ № 61412.501.406 НТП „Ниско застрояване до 10м) –998 кв.м. 

2. В раздел „Постъпили предложения от кметски съвети, кметове на 
населени  места и общинска администрация за започване на процедура 
за продажба  по чл.35 от ЗОС” 
  
с.Граф Игнатиево 
 
ПИ № 17806.501.1691 НТП "Ниско застрояване (до 10м)" – 1177 кв.м. 
 
МОТИВИ: Съгласно изискванията на чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската 
собственост, постъпили предложения на кметски съвети по населени места за 
извършване на разпоредителни действия с имоти, частна общинска 
собственост, с цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 
общинските дейности, както и осъществяване на своята жилищна политика и 
своите социални функции за населението. 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 № 246 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен 
публична общинска собственост – за поставяне на стационарен преместваем обект 
– павилион за търговска дейност - в с. Радиново, 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. 7 от Закона за общинската 
собственост във вр. чл. 50, ал.1, 2, 3 от НПУРОИ на Община “Марица” - област 
Пловдив и  чл. 5, ал.1,5,6 от НРУППОТДОДТ на община “Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
         І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване 
под наем за срок от 5 /пет/ години на  част от терен публична общинска 
собственост – с площ за разполагане 12 кв.м. за поставяне на стационарен 
преместваем обект /павилион/ за търговска дейност, в североизточната част на 
имот с идентификатор № 61412.501.142 с обща площ от 2879 кв.м., с 
административен адрес на имота: с. Радиново, ул. “4-та”, с НТП - За друг 
обществен обект, комплекс, със съседни самостоятелни обекти - № 61412.501.646, 
№ 61412.501.604, № 61412.501.617, № 61412.501.606, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД 18-
77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,  който имот е 
актуван като публична общинска собственост с Акт №01/19.02.2001г. и 

 

 ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. част от терен публична общинска 
собственост – с площ за разполагане 12кв.м. за поставяне на стационарен 
преместваем обект /павилион/ за търговска дейност, в североизточната част на 
имот с идентификатор № 61412.501.142 с обща площ от 2879кв.м., с 
административен адрес на имота: с. Радиново, ул. “4-та”, с НТП - За друг 
обществен обект, комплекс, със съседни самостоятелни обекти - № 61412.501.646, 
№ 61412.501.604, № 61412.501.617, № 61412.501.606, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД 18-
77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София,  който имот е 
актуван като публична общинска собственост с Акт №01/19.02.2001г. да се 
извърши чрез провеждане на публичен явен търг по начални тръжни месечни 
наемни цени, определени съобразно приетата 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 22.11.2012 
г. 

 
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да 

организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство.  
 

 
МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на търговската услуга 

необходима на жителите на с. Радиново, 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 № 247 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
години на помещение, част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица” – област 
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 

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.7 от ЗОС, 
чл.50 ал.1 и 2 и 3 и 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” – Област Пловдив дава съгласие да се отдаде под 
наем за срок от 5 /пет/ години за дентален кабинет,  ведно с правото на достъп до 
общите и обслужващите помещения, както следва: 

1.Помещение /дентален кабинет/ с идентификатор № 47086.501.411.1.12 с 
площ от 13,40 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, с адрес с. 
Маноле, ул. „56-та”, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
втория етаж: № 47086.501.411.1.11, № 47086.501.411.1.13 под обекта: № 
47086.501.411.1.10, № 47086.501.411.1.2  над обекта: няма, представляващо част 
от Здравната служба на с. Маноле с идентификатор № 47086.501.411.1 с обща 
застроена площ 157 кв.м. на два етажа, построена в имот с идентификатор№ 
47086.501.411 с обща площ – 5,541кв.м.,  актуван с Акт за общинска собственост 
№ 252/31.05.2005г., надлежно вписан в Службата по вписванията, като публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 

2. Помещение /манипулационна/ с идентификатор № 47086.501.411.1.13 с 
площ от 12,40 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, с адрес с. 
Маноле, ул. „56-та”, ет. 2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
втория етаж: № 47086.501.411.1.11, № 47086.501.411.1.13 под обекта: № 
47086.501.411.1.10, № 47086.501.411.1.2  над обекта: няма, представляващо част 
от Здравната служба на с. Маноле с идентификатор № 47086.501.411.1 с обща 
застроена площ 157кв.м. на два етажа, построена в имот с идентификатор№ 
47086.501.411 с обща площ – 5,541кв.м.,  актуван с Акт за общинска собственост 
№ 252/31.05.2005г., надлежно вписан в Службата по вписванията, като публична 
общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 



  

Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София. 

С обща площ за наемане 25,80кв.м. 
 
ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. помещение за дентален 

кабинет да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс, като 
минималната конкурсна офертна месечна наемна цена не може да бъде по-
малка от определената съобразно приетата Методика за определяне на 
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска 
собственост на Община “Марица”. 

ІІІ.Специфични условия  на конкурса:  
- Описаното в т.І. помещение за дентален кабинет се отдава под наем, при 

условие че се ползва единствено за целта, за която е предоставена, а именно за 
дентален кабинет като собствеността й 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 отдаденото под наем описано в т.І. помещение за дентален 
кабинет се извършва от лицето, на което е предоставена, с грижата на добрия 
стопанин. Ако частта от имота по т. І не се използва за това, за което е отдадена 
под наем, наемното отношение да бъде прекратено; 

- Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна 
степен ”магистър” по стоматология. Да не са с отнети права, да упражняват 
медицинска професия в Република България. Да нямат финансови задължения към 
Община „Марица” към датата на конкурса; 

- Кандидатите да имат сключен договор с НЗОК или да сключат такъв в 30-
дневен срок след подписване на договор за наем; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението; 
- Кабинетът да работи целогодишно. 
ІV.Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Договор с НЗОК:  
- Със сключен договор с НЗОК – 5 точки; 
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки. 
К2 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   Над 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
К3 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена до 5% – 15 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10% – 10 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10% – 5 точки. 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 + К3  
При равен брой точки, превес ще имат точките от критерий К3. 
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 описаната в т.І. част от имот 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: Във връзка с прекратен договор за наем на дентален кабинет в с. 
Маноле и нуждата на населението от стоматолог или дентално обслужване. Ето 
защо 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 № 248 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 
/пет/ години на помещения - част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица” – 
област Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 

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.7 от ЗОС, 
чл.50 ал.1, 2, 3 и 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” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  
под наем за срок от 5 /пет/ години за извършване на здравни услуги - индивидуална 
практика за първична медицинска помощ – следните помещения, ведно с правото 
на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

1. Помещение  за лекарски кабинет, представляващо поземлен имот с 
идентификатор № 47113.502.30.1.6 с площ от 21,00 кв.м., с предназначение „За 
здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: идентификатори № 47113.502.30.1.5; № 47113.502.30.1.9, № 
47113.502.30.1.7, под обекта: няма, над обекта: няма. Помещението за лекарски 
кабинет се намира в Здравната служба на с.Манолско Конаре, представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30.1, с обща застроена площ 157 кв.м. 
и попадаща в имот с идентификатор № 47113.502.30  с площ 811 кв.м. с 
административен адрес с.Манолско Конаре, ул. “5-та”, №1А, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община “Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед 18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 04/21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.  

2. Помещение  за лекарски кабинет, представляващо поземлен имот с 
идентификатор № 47113.502.30.1.5 с площ от 13,50 кв.м., с предназначение „За 
здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: идентификатори № 47113.502.30.1.6; № 47113.502.30.1.9, № 
47113.502.30.1.4, под обекта: няма, над обекта: няма. Помещението за лекарски 
кабинет се намира в Здравната служба на с.Манолско Конаре, представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30.1, с обща застроена площ 157 кв.м. 
и попадаща в имот с идентификатор № 47113.502.30  с площ 811 кв.м. с 
административен адрес с. Манолско Конаре, ул. “5-та”, №1А, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община “Марица” - област 



  

Пловдив, одобрени със Заповед 18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за общинска 
собственост № 04/21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.  

С обща площ за наемане 34,50кв.м. 
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І. помещения да се извърши чрез 

провеждане на публично оповестен конкурс, като минималната конкурсна 
офертна месечна наемна цена, не може да бъде по-малка от определената 
съобразно приетата Методика за определяне на началния размер на наемните 
цени за помещения и терени общинска собственост на Община “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 са предоставени, а именно за извършване на здравни 
услуги - като собствеността й 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 извършват 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 образователно-квалификационна 
степен ”магистър” по медицина. Да не са с отнети права, да упражняват професията 
в Република България. Да нямат финансови задължения към Община „Марица” към 
датата на конкурса; 

-  Кандидатите да имат сключен договор с НЗОК или да сключат такъв в 30-
дневен срок след подписване на договор за наем ; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението; 
-  Кабинетът да работи целогодишно. 
ІV.Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Договор с НЗОК:  
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К2 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки; 
К3 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10% – 15 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10% – 10 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 20%  - 5 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – 

пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К2. 
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 описаната в т.І. част от имот 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: Във връзка с нуждата на населението на с. Манолско Конаре от 
лекарски  кабинет в селото, 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 № 249 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ 
години на помещения - част от нежилищна сграда – публична общинска 
собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, Община “Марица” – област 
Пловдив, за осъществяване на здравни услуги. 

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.7 от ЗОС, 
чл.50 ал.1 и 2 и 3 и 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” – Област Пловдив дава съгласие да се отдадат  
под наем за срок от 5 /пет/ години за извършване на здравни услуги - индивидуална 
практика за първична медицинска помощ – следните помещения, ведно с правото 
на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва: 

- Помещение  за лекарски кабинет, представляващо поземлен имот с 
идентификатор № 87669.502.164.1.7 с площ от 21,00 кв.м., с предназначение „За 
здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: идентификатори № 87669.502.164.1.6; № 87669.502.164.1.8, под 
обекта: няма, над обекта: няма. Помещението за лекарски кабинет се намира в 
Здравната служба на с. Ясно поле, представляваща поземлен имот с идентификатор 
№ 87669.502.164.1, с обща застроена площ 171 кв.м. и попадаща в имот с 
идентификатор № 87669.502.164 с площ 1087 кв.м. с административен адрес с. 
Ясно поле, ул. “1-ва”, №24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Ясно поле, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед 18-
63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като 
публична общинска собственост с Акт за общинска собственост № 08/20.02.2001г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията.  

- Помещение  за лекарски кабинет, представляващо поземлен имот с 
идентификатор № 87669.502.164.1.6 с площ от 10,50 кв.м., с предназначение „За 
здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: идентификатори № 87669.502.164.1.7; № 87669.502.164.1.8, № 
87669.502.164.1.5, № 87669.502.164.1.3 под обекта: няма, над обекта: няма. 
Помещението за лекарски кабинет се намира в Здравната служба на с. Ясно поле, 
представляваща поземлен имот с идентификатор № 87669.502.164.1, с обща 
застроена площ 171 кв.м. и попадаща в имот с идентификатор № 87669.502.164 с 
площ 1087 кв.м. с административен адрес с. Ясно поле, ул. “1-ва”, №24, по 



  

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община “Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед 18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния 
директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт 
за общинска собственост № 08/20.02.2001г., надлежно вписан в Службата по 
вписванията.  

С обща площ за наемане 31,50кв.м. 
ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І. помещения да се извърши чрез 

провеждане на публично оповестен конкурс, като минималната конкурсна 
офертна месечна наемна цена, не може да бъде по-малка от определената 
съобразно приетата Методика за определяне на началния размер на наемните 
цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”. 

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

единствено за целта, за която е предоставена, а именно за извършване на здравни 
услуги - като собствеността й 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 извършват от лицето, 
на което е предоставена, 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 образователно-квалификационна 
степен ”магистър” по медицина. Да не са с отнети права, да упражняват професията 
в Република България. Да нямат финансови задължения към Община „Марица” към 
датата на конкурса; 

-  Кандидатите да имат сключен договор с НЗОК или да сключат такъв в 30-
дневен срок след подписване на договор за наем ; 

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението; 
-  Кабинетът да работи целогодишно. 
ІV.Критерии  за оценяване на кандидатите: 
К1 – Договор с НЗОК:  
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки; 
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки; 
К2 – Професионален опит на участника:  
-   До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки; 
-   До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки; 
-   До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки; 
-   Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки; 
К3 – Предложена месечна наемна цена: 
-   Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена до 10% – 15 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 10% – 10 точки; 
-   По-ниска от най-високата месечна наемна цена над 20%  - 5 точки; 
Комплексна оценка: 
К = К1+ К2 +К3 
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – 



пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1и К2. 
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 описаната в т.І. част от имот 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: Във връзка с нуждата на населението на с. Ясно поле от лекарски  

кабинет в селото, 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 № 250 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен 
публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – 
БАНКОМАТ в сградата на кметство с. Маноле, 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. 7 от Закона за общинската 
собственост във вр. чл. 50, ал.1, 2, 3 НПУРОИ на Община “Марица” - област 
Пловдив и  чл. 5, ал.1,4 от НРУППОТДОДТ на община “Марица”. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
         І. Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване 
под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост 
– с площ за разполагане 1 кв.м. за поставяне на преместваем обект банкомат, в 
югозападната част на помещение с идентификатор № 47086.501.507.1.6, с площ от 
59,70 кв.м., в сграда с идентификатор № 47086.501.507.1, с НТП – 
Административна, делова сграда, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Маноле, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменена със Заповед № 
КД-14-16-1043/22.08.2012г. на началника на СГКК – Пловдив, с административен 
адрес на имота: с. Маноле, ул. “1-ва”, № 1А, който имот е актуван, като публична 
общинска собственост с Акт № 05/19.02.2001г. 

 

 ІІ. Отдаването под наем на описаното в т.І. Част от терен публична общинска 
собственост – с площ за разполагане 1 кв.м. за поставяне на преместваем обект 
банкомат, в югозападната част на помещение с идентификатор № 
47086.501.507.1.6, с площ от 59,70 кв.м., в сграда с идентификатор № 
47086.501.507.1, с НТП – Административна, делова сграда, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Маноле, одобрени със Заповед № РД-18-
37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменена 
със Заповед № КД-14-16-1043/22.08.2012 г. на началника на СГКК – Пловдив, с 
административен адрес на имота: с. Маноле, ул. “1-ва”, № 1А, който имот е 
актуван, като публична общинска собственост с Акт № 05/19.02.2001г. да се 
извърши чрез провеждане на публичен явен търг по начални тръжни месечни 
наемни цени, определени съобразно приетата 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 22.11.2012 



г. 
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да 

организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство.  

 
МОТИВИ: Предвид търсенето и предлагането на услугата необходима на 

жителите на с. Маноле, 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 № 251 
Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на решение за отдаване под наем на помещения - 

част от нежилищна сграда - публична общинска собственост – с трайно 
предназначение „За обслужваща дейност за битови услуги” в с. Рогош 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. 7 от Закона за общинската 
собственост във вр. чл. 50, ал. 1, 2, 3 от НПУРОИ на Община “Марица” - област 
Пловдив. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
Общински съвет „Марица” дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под 
наем за срок от 5 /пет/ години на:  
 1. Помещение с идентификатор 62858.501.174.2.1 с площ 18,00 кв.м., 
предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови 
услуги /козметика и фризьорство/, със съседни самостоятелни обекти в сградата 
- на същия етаж: 62858.501.174.2.2, 62858.501.174.2.5, под обекта: няма, над 
обекта: 62858.501.174.2.9, намиращо се в сграда за битови услуги със застроена 
площ 408кв.м. на 2 етажа с идентификатор 62858.501.174.2, построена в 
поземлен имот с идентификатор 62858.501.174 с площ по скица 5844кв.м., 
съответстващ на УПИ – VІІ, кв. 25, № 162 по действащия регулационен план, 
одобрен със Заповед № ИК-445/12.1978г., с административен адрес на имота: 
с.Рогош, ул. ”Васил Левски” № 57 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД 18-34/06.03.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична 
общинска собственост с Акт №10/23.02.2001г. 
 1.2. Помещение с идентификатор 62858.501.174.2.2 с площ 17,40кв.м., 
предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови 
услуги /козметика и фризьорство/, със съседни самостоятелни обекти в сградата 
- на същия етаж: 62858.501.174.2.1, 62858.501.174.2.5, 62858.501.174.2.3, под 
обекта: няма, над обекта: 62858.501.174.2.9, намиращо се в сграда за битови 
услуги със застроена площ 408кв.м. на 2 етажа с идентификатор 62858.501.174.2, 
построена в поземлен имот с идентификатор 62858.501.174 с площ по скица 
5844кв.м., съответстващ на УПИ – VІІ, кв. 25, № 162 по действащия регулационен 
план, одобрен със Заповед № ИК-445/12.1978г., с административен адрес на 
имота: с.Рогош, ул. ”Васил Левски” № 57 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД 18-34/06.03.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична 
общинска собственост с Акт №10/23.02.2001г.  
 С обща площ за наемане 35,40 кв.м. 

  

 ІІ. Отдаването под наем на описаните в т.І.  



 1. Помещение с идентификатор 62858.501.174.2.1 с площ 18,00 кв.м., 
предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови 
услуги /козметика и фризьорство/, със съседни самостоятелни обекти в сградата 
- на същия етаж: 62858.501.174.2.2, 62858.501.174.2.5, под обекта: няма, над 
обекта: 62858.501.174.2.9, намиращо се в сграда за битови услуги със застроена 
площ 408кв.м. на 2 етажа с идентификатор 62858.501.174.2, построена в 
поземлен имот с идентификатор 62858.501.174 с площ по скица 5844кв.м., 
съответстващ на УПИ – VІІ, кв. 25, № 162 по действащия регулационен план, 
одобрен със Заповед № ИК-445/12.1978г., с административен адрес на имота: 
с.Рогош, ул. ”Васил Левски” № 57 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД 18-34/06.03.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична 
общинска собственост с Акт №10/23.02.2001г. 
 1.2. Помещение с идентификатор 62858.501.174.2.2 с площ 17,40кв.м., 
предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови 
услуги /козметика и фризьорство/, със съседни самостоятелни обекти в сградата 
- на същия етаж: 62858.501.174.2.1, 62858.501.174.2.5, 62858.501.174.2.3, под 
обекта: няма, над обекта: 62858.501.174.2.9, намиращо се в сграда за битови 
услуги със застроена площ 408кв.м. на 2 етажа с идентификатор 62858.501.174.2, 
построена в поземлен имот с идентификатор 62858.501.174 с площ по скица 
5844кв.м., съответстващ на УПИ – VІІ, кв. 25, № 162 по действащия регулационен 
план, одобрен със Заповед № ИК-445/12.1978г., с административен адрес на 
имота: с.Рогош, ул. ”Васил Левски” № 57 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД 18-34/06.03.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като публична 
общинска собственост с Акт №10/23.02.2001г. С обща площ за наемане 35,40 кв.м. 
да се извърши чрез провеждане на публичен явен търг по начални тръжни месечни 
наемни цени, определени съобразно приетата 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 22.11.2012 
г. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община “Марица” - Област Пловдив да 
организира и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство.  

МОТИВИ: Във връзка с възникналата нужда на населението от тази услуга, 
Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  24 
Гласували  24 
За  23 
Против  1 
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 № 252 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по извършване на делба на ПИ              
№ 47113.11.17, публична общинска собственост по кадастралната карта на с. 
Манолско Конаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрена със Заповед № 
РД-18-62 от 19.10.2007 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”. 
 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 
І. Разрешава разделянето на ПИ № 47113.11.17 с обща площ от 214,124 дка, 

с трайно предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище” в местността „Матките”, при граници и съседи: ПИ № 47113.10.44; ПИ 
№ 47113.10.81; ПИ № 47113.11.61; ПИ № 47113.502.609; ПИ № 47113.11.39; ПИ 
№ 47113.11.38; ПИ № 47113.502.157; ПИ № 47113.502.408; ПИ № 47113.11.47; 
ПИ № 47113.11.52; ПИ № 47113.11.51; ПИ № 47113.11.16; ПИ № 47113.11.15; 
ПИ № 47113.11.23; ПИ № 47113.10.96 по кадастралната карта на с. Манолско 
Конаре, Община „Марица”, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-62 
от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за публична 
общинска собственост № 1953 от 12.11.2012 г. на два нови имота с 
идентификатори, както следва: ПИ № 47113.11.98 с проектна площ 200,063 дка и 
ПИ № 47113.11.99 с проектна площ 14,061 дка.  
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. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила и 
изпълнението на решението по т. ІІ. да започне процедура по отразяване на 
промяната по реда на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и 
предоставяне на препис от изготвените актове за общинска собственост на 
новообразуваните имоти на Службата по геодезия, картография и кадастър по 
реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.  

 
МОТИВИ: Мотивът за исканата делба е, че в източната част на описания по-

горе общински имот се вклинява ПИ с идентификатор № 47113.11.61 с начин на 
трайно ползване „Мочурище”, публична общинска собственост по кадастралната 



карта на с. Манолско Конаре. Мочурището наводнява част от 14,061 дка в източния 
край на ПИ № 47113.11.17, която част не може да се използва от населението на 
селото за паша на селскостопански животни. Целесъобразно е с цел ефективното й 
и ефикасно използване по предназначение да се извърши делба на ПИ № 
47113.11.17, като съгласно приложена скица-проект за разделяне (делба), изготвена 
от правоспособен геодезист, от имота се образуват поземлени имоти с 
идентификатори, както следва: ПИ № 47113.11.98 с проектна площ 200,063 дка и 
ПИ № 47113.11.99 с проектна площ 14,061 дка и начина на трайно ползване на 
частта от 14,061 дка в източния край на ПИ № 47113.11.17, представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 47113.11.99 да се промени от „Пасище” в 
„Мочурище”. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 
За  21 
Против  0 
Въздържали се 1 

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 № 253 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна в характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти с 
номера 78080.144.357 и 78080.144.366, публична общинска собственост по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, 
одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК-София. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. 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:  

 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за промяна в 

характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
поземлени имоти, както следва: 

- ПИ № 78080.144.357 с площ от 2,720 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя” в 
местността „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.144.366; ПИ № 
78080.501.1027; ПИ № 78080.501.1153; ПИ № 78080.501.1060 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78 
от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1660 от 08.12.2011 г., надлежно вписан в 
Службата по вписванията и на основание чл. 60, ал. 3 от ЗОС изготвен Акт № 01 от 
03.12.2012 г. за поправка на акта;  

- ПИ № 78080.144.366 с площ от 8,648 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „ Изоставена орна земя” в 
местността „Долни ливади”, при граници и съседи: ПИ № 78080.502.1174; ПИ № 
78080.144.365; ПИ № 78080.501.777; ПИ № 78080.501.1069; ПИ № 78080.501.1057; 
ПИ № 78080.501.1165; ПИ № 78080.144.133;  ПИ № 78080.501.1166; ПИ № 
78080.501.1048; ПИ № 78080.501.1157; ПИ № 78080.501.1201; ПИ № 
78080.501.1049; ПИ № 78080.501.1027; ПИ № 78080.501.1060; ПИ № 78080.144.357 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, одобрени със 
Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 1664 от 12.12.2011 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията и на основание чл. 60, ал. 3 от ЗОС 
изготвен Акт № 01 от 03.12.2012 г. за поправка на акта. 



2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. І. да започне процедура по 
промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост 
на описаните в т. І. общински поземлени имоти; отразяване на промяната по реда 
на чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и предоставяне на препис 
от изготвените актове за частна общинска собственост на поземлени имоти с 
идентификатор № 78080.144.357 и с идентификатор № 78080.144.366 по 
кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив на 
Службата по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 52, ал. 1 от Закона за 
кадастъра и имотния регистър.  

 
МОТИВИ: С решение № 162, взето с протокол № 11 от 27.09.12г., Общински 

съвет „Марица” е дал съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ № 
78080.144.357 и ПИ № 78080.144.366  от „пасище” в „друга изоставена орна земя”. 
С решение № 163, взето с протокол № 11 от 27.09.12г. Общински съвет „Марица” е 
дал принципно съгласие след изпълнение на гореописаната процедура по промяна 
НТП на ПИ№ 78080.144.357 и ПИ № 78080.144.366   да се извърши промяна в 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на 
имотите. С оглед на гореизложеното е необходимо е да се започне процедура по 
промяна в характера на собствеността на описаните по-горе имоти с нов начин на 
трайно ползване „Изоставена орна земя”, от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 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 № 254 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 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 2013 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 -46-41 от 11.02.2011 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.) 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. 

 
15.) Охраната на мерите и пасищата – публична общинска собственост се 

осъществява от и за сметка на ползвателите. 
 
16.) 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. 

 
17. ) 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 по 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, 



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/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
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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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) 

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 
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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 



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   

 5

 
 
     7. водопой  

 
 
 

 
 

 

4 5 6 

3 
 
 

2     

1

8 
7

 
     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) 
 
 

1. Пасищен район 
(Кметство село) 

 
2. Поземлен имот 

номер 

 
3. Стар 

идентификатор 
 

4. Площ 
(дка) 

 
 
1. с. Бенковски    
 ПИ № 03839.5.55 № 000055 3,554
 ПИ № 03839.18.62 № 000062 5,813
 ПИ № 03839.17.66 № 000066 75,367
 ПИ № 03839.39.81 № 000081 2,879
 ПИ № 03839.34.287 № 000087 8,799
 ПИ № 03839.36.291 № 000091 3,819
 ПИ № 03839.34.297 № 000097 2.286
 ПИ № 03839.22.108 № 000108 43,321
 ПИ № 03839.15.96 № 015096 13,974
 ПИ № 03839.17.33 № 017033 1,583
 ПИ № 03839.18.51 № 018051 53,499
 ПИ № 03839.19.40 № 019040 1,068
 ПИ № 03839.24.13 № 024013 1,384
 ПИ № 03839.24.34 № 024034 40,934
 ПИ № 03839.25.39 № 025039 26,463
 ПИ № 03839.25.43 № 025043 1,153
 ПИ № 03839.37.2 № 037002 9,238
 ПИ № 03839.40.2 № 040002 17,635
 ПИ № 03839.48.5 № 048005 4,018

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.dlfis.com/upload/cocksfoot-bred.jpg&imgrefurl=http://www.dlfis.com/Forage/Species_and_varieties/Orchardgrass.aspx&h=137&w=182&sz=13&hl=bg&start=302&tbnid=kdrjMbYs5MgjDM:&tbnh=76&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%2Bdactylis%2Bglomerata%26start%3D300%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dbg%26sa%3DN�
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2. с. Войводиново   
 ПИ № 11845.15.1 № 015001 148,757
 
3. с. Войсил    
 ПИ № 12019.24.283 № 000283 1,814
 ПИ № 12019.15.301 № 000301 6,616
 ПИ № 12019.28.696 № 000602 2,211
 ПИ № 12019.7.65 № 007065 90,923
 ПИ № 12019.9.41 № 009041 22,600
 ПИ № 12019.10.12 № 010012 11,971
 ПИ № 12019.14.35 № 014035 10,209
 ПИ № 12019.14.36 № 014036 21,307
 ПИ № 12019.14.309 № 014309 3,293
 ПИ № 12019.15.42 № 015042 10,866
 ПИ № 12019.15.589 № 015589 2,129
 Част от ПИ № 12019.21.1 № 021001 31,250
 ПИ № 12019.22.1 № 022001 126,746
 ПИ № 12019.22.3 № 022003 29,302
 ПИ № 12019.24.116 № 024116 1,838
 ПИ № 12019.25.13 № 025013 5,618
 
4. с Граф Игнатиево   
 ПИ №17806.15.145 № 000045 10,759
 ПИ №17806.4.78 № 000078 1,180
 ПИ №17806.61.5 № 000110 65,101
 ПИ №17806.61.3 № 000112 61,759
 ПИ №17806.61.6 № 000116 5,827
 ПИ №17806.61.8 № 000117 6,495
 ПИ №17806.61.26 № 000122 26,053
 ПИ №17806.61.22 № 000124 51,118
 ПИ №17806.61.2 № 000126 403,094
 Част от ПИ №17806.61.1 № 000128 293,617
 Част от ПИ №17806.61.391 № 000391 250,318
 ПИ №17806.38.97 № 000418 3,569
 ПИ №17806.37.96 № 000420 4,109
 ПИ №17806.37.101 № 000421 4,751
 ПИ №17806.20.435 № 000435 24,043
 ПИ №17806.61.12 № 000803 8,523
 ПИ №17806.61.24 № 000811 9,126
 ПИ №17806.47.900 № 000900 6,028
 ПИ №17806.15.904 № 000904 1,943
 ПИ №17806. 2.19 № 002019 1,452
 ПИ №17806. 11.31 № 011031 9,048
 ПИ №17806. 17.31 № 017031 1,192
 ПИ №17806. 39.193 № 039193 2,915
 ПИ №17806. 46.1 № 046001 51,072
 ПИ №17806. 47.2 № 047002 1,190
 ПИ №17806. 47.6 № 047006 6,086
 ПИ №17806. 50.1 № 050001 2,261
 ПИ №17806. 50.6 № 050006 2,218
 ПИ №17806. 30.24 № 030024 5,112
 ПИ № 17806.15.146 № 000046 4,283
 ПИ № 17806.18.147 № 000047 1,437
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 ПИ № 17806.13.170 № 000017 21,907
 ПИ № 17806.15.430 № 000043 5,860
 ПИ № 17806.17.30 № 017030 7,651
 ПИ № 17806.33.58 № 033058 16,607
 ПИ № 17806.39.2 № 039002 6,454
 ПИ № 17806.43.7 № 043007 3,457
 ПИ № 17806.23.23 № 023023 5,007
 
5. с. Динк   
 ПИ №21169. 7.9 № 007009 15,000
 ПИ №21169. 7.10 № 007010 301,035
 ПИ №21169. 8.25 № 008025 139,757
 ПИ №21169. 14.35 № 014035 2,766
 
6. с. Желязно   
 ПИ №29235. 21.1 № 021001 234,550
 ПИ №29235. 21.2 № 021002 105,914
 ПИ №29235. 2.31 № 002031 1,730
 
 
7. с. Калековец   
 ПИ № 35300.1.194 № 001194 0.617
 Част от ПИ № 35300.4.3 Част от № 004003 420,822
 ПИ № 35300.4.101  Част от № 004008 2,483
 ПИ № 35300.4.33 № 004033 13,578
 ПИ № 35300.4.40 № 004040 3,880
 ПИ № 35300.4.44 № 004044 2,655
 ПИ № 35300.4.45 № 004045 4,134
 ПИ № 35300.16.92 № 016092 1,218
 ПИ № 35300.16.93 № 016093 2,971
 
 
8. с. Костиево   
 ПИ № 38950.1.201 № 000001 21,859
 ПИ № 38950.1.125 № 000010 3,578
 ПИ № 38950.1.123 № 000011 18,900
 ПИ № 38950.1.126 № 000012 4,224
 ПИ № 38950.58.15 № 000015 9,055
 ПИ № 38950.2.82 № 000026 0,911
 ПИ № 38950.62.39 № 000039 2,155
 ПИ № 38950.57.41 № 000041 64,032
 ПИ № 38950.43.43 № 000043 2,708
 ПИ № 38950.33.234 № 000234 1,717
 ПИ № 38950.10.387 № 000387 1,829
 ПИ № 38950.50.429 № 000429 32,879
 ПИ № 38950.13.442 № 000442 0,186
 ПИ № 38950.56.484 № 000484 2,319
 ПИ № 38950.8.508 № 000508 5,735
 ПИ № 38950.8.509 № 000509 2,390
 ПИ № 38950.10.513 № 000513 4,151
 ПИ № 38950.45.525 № 000525 2,444
 ПИ № 38950.50.532 № 000532 55,978
 ПИ № 38950.13.549 № 000549 3,689
 ПИ № 38950.13.552 № 000552 4,334
 ПИ № 38950.61.591 № 000591 2,585
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 ПИ № 38950.60.594 № 000594 7,524
 ПИ № 38950.60.600 № 000600 58,750
 ПИ № 38950.60.601 № 000601 0,724
 ПИ № 38950.59.608 № 000608 7,060
 ПИ № 38950.5.616 № 000616 113,123
 ПИ № 38950.4.625 № 000625 7,760
 ПИ № 38950.5.633 № 000633 19,322
 ПИ № 38950.2.636 № 000636 6,350
 ПИ № 38950.21.755 № 000755 0,949
 ПИ № 38950.3.20 № 003020 27,580
 ПИ № 38950.3.21 № 003021 37,621
 ПИ № 38950.12.1 № 012001 5,253
 ПИ № 38950.14.39 № 014039 1,187
 ПИ № 38950.18.10 № 018010 6,222
 ПИ № 38950.18.27 № 018027 4,012
 ПИ № 38950.18.28 № 018028 25,800
 
 
9. с. Крислово   
 ПИ № 39918.3.12 № 003012 108,403
 ПИ № 39918.5.15 № 005015 21,403
 ПИ № 39918.7.1 № 007001 50,741
 
 
10. с. Маноле   
 ПИ № 47086.3.101 № 000005 1,063
 ПИ № 47086.101.3 № 000088 17,980
 ПИ № 47086.7.102 № 000096 4,948
 ПИ № 47086.10.251 № 000249 9,699
 ПИ № 47086.12.101 № 000349 20,653
 ПИ № 47086.13.152 № 000388 27,888
 ПИ № 47086.102.2 № 000453 26,966
 ПИ № 47086.35.100 № 000512 7,601
 ПИ № 47086.35.102 № 000542 9,857
 ПИ № 47086.40.154 № 000783 17,032
 ПИ № 47086.22.227 № 000826 2,570
 ПИ № 47086.22.208 № 000874 12,656
 ПИ № 47086.22.228 № 000885 3,358
 ПИ № 47086.2.4 № 002004 11,529
 ПИ № 47086.2.29 № 002029 61,573
 ПИ № 47086.5.136 № 005136 2,331
 ПИ № 47086.6.15 № 006015 19,169
 ПИ № 47086.6.16 № 006016 25,647
 ПИ № 47086.6.29 № 006029 6,527
 ПИ № 47086.6.31 № 006031 3,563
 ПИ № 47086.14.3 № 014003 8,188
 ПИ № 47086.14.101 № 014101 22,945
 ПИ № 47086.14.102 № 014102 44,631
 ПИ № 47086.14.103 № 014103 69,486
 ПИ № 47086.14.106 № 014106 5,260
 ПИ № 47086.14.107 № 014107 12,082
 ПИ № 47086.14.127 № 014127 44,556
 ПИ № 47086.15.69 № 015069 22,989
 ПИ № 47086.15.81 № 015081 40,236
 ПИ № 47086.20.110 № 020110 26,828
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 ПИ № 47086.22.84 № 022084 4,746
 ПИ № 47086.22.89 № 022089 4,506
 ПИ № 47086.22.90 № 022090 3,507
 ПИ № 47086.22.144 № 022144 5,042
 ПИ № 47086.22.93 № 022093 38,068
 ПИ № 47086.23.38 № 023038 22,085
 ПИ № 47086.28.16 № 028016 60,321
 ПИ № 47086.28.29 № 028029 17,213
 ПИ № 47086.28.33 № 028033 12,925
 ПИ № 47086.31.43 № 031043 14,965
 ПИ № 47086.34.107 № 034107 4,186
 ПИ № 47086.35.74 № 035074 25,412
 ПИ № 47086.35.70 № 035070 5,000
 ПИ № 47086.35.71 № 035071 8,702
 ПИ № 47086.41.12 № 041012 27,198
 ПИ № 47086.47.13 № 047013 22,544
 ПИ № 47086.47.14 № 047014 6,246
 ПИ № 47086.49.64 № 049064 25,953
 ПИ № 47086.49.66 № 049066 229,900
 ПИ № 47086.49.67 № 049067 2,801
 ПИ № 47086.50.72 № 050072 13,732
 ПИ № 47086.50.74 № 050074 95,195
 ПИ № 47086.51.49 № 051049 13.203
 ПИ № 47086.52.231 № 052231 35,899
 ПИ № 47086.52.232 № 052232 63,028
 
 
11. с. Манолско Конаре   
 ПИ № 47113.10.82 № 000086 0,430
 ПИ № 47113.10.80 № 000112 27,099
 ПИ № 47113.10.71 № 000213 22,684
 ПИ № 47113.10.69 № 000215 14,327
 ПИ № 47113.25.71 № 000220 3,636
 ПИ № 47113.1.20 № 001020 3,461
 ПИ № 47113.5.2 № 005002 35,613
 ПИ № 47113.10.38 № 010038 61,458
 ПИ № 47113.10.43 № 010043 247,172
 ПИ № 47113.11.1 № 011001 10,733

 Част от  
ПИ № 47113.11.17 

Част от № 
011017 200,063

 ПИ № 47113.26.36 № 026036 52,241
 ПИ № 47113.2.26 № 002026 4,104
 ПИ № 47113.18.14 № 018014 10,933
 
 
12. с. Радиново   
 ПИ № 61412.26.41 № 000046 0,425
 ПИ № 61412.27.10 № 000059 1,820
 ПИ № 61412.7.49 № 000104 1,141
 ПИ № 61412.28.8 № 000187 1,964
 ПИ № 61412.8.87 № 008087 1,347
 ПИ № 61412.9.43 № 009043 1,687
 ПИ № 61412.26.38 № 026038 1,193
 ПИ № 61412.28.7 № 000126 1,088
 ПИ № 61412.15.41 № 015041 2,125
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 ПИ № 61412.9.41 № 009041 2,886
 ПИ № 61412.15.22 № 015022 1,019
 ПИ № 61412.28.111 № 000111 91.903
 ПИ № 61412. 8.105 № 000045 8,036
 ПИ № 61412.7.47 № 000060 8,187
 ПИ № 61412.17.162 № 000090 9,348
 ПИ № 61412.10.44 № 010044 3,592
 ПИ № 61412.23.4 № 023004 7,092
 ПИ № 61412.26.24 № 026024 7,901
 ПИ № 61412.26.32 № 026032 23,675
 
 
13. с. Рогош   
 ПИ № 62858.11.104 № 000031 1,924
 ПИ № 62858.9.97 № 000097 0,590
 ПИ № 62858.14.173 № 000173 0,413
 ПИ № 62858.15.177 № 000177 0,190
 ПИ № 62858.18.180 № 000180 0,650
 ПИ № 62858.18.182 № 000182 3,276
 ПИ № 62858.20.207 № 000207 3,314
 ПИ № 62858.5.24 № 005024 23,974
 ПИ № 62858.5.29 № 005029 9,538
 ПИ № 62858.16.33 № 016033 1,371
 ПИ № 62858.16.34 № 016034 1,024
 ПИ № 62858.17.4 № 017004 6,405
 ПИ № 62858.18.36 № 018036 10,607
 ПИ № 62858.19.55 № 019055 24,778
 ПИ № 62858.20.28 № 020028 2,328
 ПИ № 62858.25.87 № 025087 8,190
 ПИ № 62858.26.10 № 026080 5,767
 ПИ № 62858.26.81 № 026081 3,924
 ПИ № 62858.27.65 № 027065 24,118
 ПИ № 62858.28.1 № 028001 2,215
 ПИ № 62858.28.8 № 028008 3,933
 ПИ № 62858.28.36 № 028036 1,591
 ПИ № 62858.29.79 № 029079 1,325
 ПИ № 62858.29.86 № 029086 11,228
 ПИ № 62858.30.38 № 030038 11,560
 ПИ № 62858.31.46 № 031046 3,632
 ПИ № 62858.32.30 № 032030 12,886
 ПИ № 62858.32.107 № 032107 1,852
 ПИ № 62858.32.109 № 032109 12,787
 ПИ № 62858.33.108 № 033108 9,099
 ПИ № 62858.34.37 № 034037 100,540
 ПИ № 62858.34.42 № 034042 0,958
 ПИ № 62858.34.43 № 034043 27,667
 ПИ № 62858.34.45 № 034045 41,098
 ПИ № 62858.34.46 № 034046 5,212
 ПИ № 62858.57.69 № 057069 4,103
 ПИ № 62858.57.74 № 057074 1,658
 ПИ № 62858.59.25 № 059025 60,935
 ПИ № 62858.60.4 № 060004 21,496
 ПИ № 62858.60.7 № 060007 0,345
 ПИ № 62858.61.25 № 061025 17,595
 ПИ № 62858.61.31 № 061031 1,606
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14. с. Скутаре   
 ПИ № 66915.17.63 № 017063 53,131

 Част от ПИ № 
66915.19.30 № 019030 86,139

 Част от ПИ № 
66915.23.35 № 023035 41,870

 
 
15. с. Строево   
 ПИ № 69874.25.21 № 000010 13,152
 ПИ № 69874.34.7 № 000012 10,454
 ПИ № 69874.58.38 № 000027 5,565
 ПИ № 69874.71.18 № 000097 1,253
 ПИ № 69874.81.13 № 000122 2,922
 ПИ № 69874.50.25 № 000125 8,575
 ПИ № 69874.143.5 № 000182 1,115
 ПИ № 69874.121.708 № 000188 2,614
 ПИ № 69874.74.20 № 000240 1,335
 ПИ № 69874.22.30 № 000317 1,843
 ПИ № 69874.19.21 № 000318 6,170
 ПИ № 69874.145.6 № 000341 8,693
 ПИ № 69874.145.24 № 000344 1,042
 ПИ № 69874.145.5 № 000350 3,237
 ПИ № 69874.145.13 № 000352 9,492
 ПИ № 69874.145.15 № 000354 1,469
 ПИ № 69874.145.20 № 000360 11,365
 ПИ № 69874.145.22 № 000362 1,316
 ПИ № 69874.107.35 № 000412 2,046
 ПИ № 69874.124.7 № 000462 1,492
 ПИ № 69874.50.23 № 000476 14,257
 ПИ № 69874.57.32 № 000480 3,395
 ПИ № 69874.57.33 № 000481 2,895
 ПИ № 69874.56.44 № 056044 13,413
 
16. с. Трилистник   
 ПИ № 73122.5.40 № 005040 3,152
 ПИ № 73122.5.41 № 005041 6,194
 ПИ № 73122.6.36 № 006036 14,595
 ПИ № 73122.6.39 № 006039 4,508
 ПИ № 73122.6.42 № 006042 2,126
 ПИ № 73122.7.15 № 007015 9,056
 ПИ № 73122.7.21 № 007021 64,715
 ПИ № 73122.7.24 № 007024 10,597
 ПИ № 73122.16.77 № 016077 4,388
 ПИ № 73122.17.13 № 017013 11,564
 ПИ № 73122.17.14 № 017014 96,916
 ПИ № 73122.17.20 № 017020 46,876
 ПИ № 73122.17.28 № 017028 4,394
 ПИ № 73122.17.32 № 017032 8,680
 ПИ № 73122.17.33 № 017033 3,954
 ПИ № 73122.18.1 № 018001 7,534
 ПИ № 73122.18.6 № 018006 11,902
 ПИ № 73122.18.10 № 018010 32,768
 ПИ № 73122.18.53 № 018053 5,199
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 ПИ № 73122.18.55 № 018055 9,058
 ПИ № 73122.18.57 № 018057 7,030
 ПИ № 73122.18.59 № 018059 0,831
 ПИ № 73122.18.61 № 018061 34,222
 ПИ № 73122.18.62 № 018062 12,829
 ПИ № 73122.19.5 № 019005 6,089
 ПИ № 73122.19.17 № 019017 5,461
 ПИ № 73122.19.112 № 019112 1,036
 
17. с. Труд   
 ПИ № 73242.183.55 № 000024 2,003
 ПИ № 73242.20.108 № 000035 1,308
 ПИ № 73242.20.109 № 000036 2,614
 ПИ № 73242.190.67 № 000165 4,126
 ПИ № 73242.165.185 № 000185 1,497
 ПИ № 73242.121.70 № 000504 1,195
 ПИ № 73242.180.30 № 000531 3,652
 ПИ № 73242.703.33 № 000644 2,056
 ПИ № 73242.700.5. № 000660 1,231
 ПИ № 73242.50.61 № 000683 1,335
 ПИ № 73242.210.22 № 000737 3,458
 ПИ № 73242.210.19 № 000746 2,611
 ПИ № 73242.613.45 № 000785 1,411
 ПИ № 73242.190.71 № 000819 9,490
 ПИ № 73242.217.859 № 000859 2,688
 ПИ № 73242.705.11 № 000875 2,343
 ПИ № 73242.704.4 № 000876 2,267
 ПИ № 73242.210.21 № 000878 3,208
 ПИ № 73242.10.174 № 001100 1,389
 ПИ № 73242.10.172 № 001101 1,372
 ПИ № 73242.32.63 № 001103 2,433
 ПИ № 73242.30.1 № 030001 15,372
 ПИ № 73242.30.8 № 030008 221,706
 ПИ № 73242.30.16 № 030016 4,071
 ПИ № 73242.150.45 № 150045 69,875
 ПИ № 73242.161.6 № 161006 1,810
 ПИ № 73242.161.8 № 161008 2,734
 ПИ № 73242.161.10 № 161010 7,298
 ПИ № 73242.161.12 № 161012 1,987
 ПИ № 73242.161.14 № 161014 2,487
 ПИ № 73242.181.1 № 181001 430,404
 ПИ № 73242.182,24 № 182024 72,785
 ПИ № 73242.244.21 № 244010 5,331
 
18. с. Царацово   
 ПИ № 78080.138.32 № 000032 30,892
 ПИ № 78080.140.80 № 000080 5,408
 ПИ № 78080.25.85 № 000085 3,463
 ПИ № 78080.140.94 № 000094 3,125
 ПИ № 78080.51.167 № 000167 5,967
 ПИ № 78080.137.217 № 000217 15,477
 ПИ № 78080.94.227 № 000227 10,267
 ПИ № 78080.144.358 № 000358 9,023
   
 



19. с. Ясно поле   
ПИ № 87669.1.19 № 001019 380,501 
ПИ № 87669.1.15 № 001002 164,092 
Част от ПИ 
 № 87669.19.1 

Част от  
№ 019001 164,544 

ПИ № 87669.5.3 № 005003 183,887 
ПИ № 87669.7.39 № 007039 26,773 
ПИ № 87669.7.54 № 007054 9,970 

 
Б) 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. 

 
Б.1. ) През стопанската 2009 – 2010 г.;  

Кметство  обект - дка 
Фирма                
име, 

презиме,фамилия 

Годише
н наем 
в лв. без 
ДДС 

Начална 
дата на 
договора 

Времетра
ене на 

договора  
/години/ 

Краен срок 
на договора 

ПИ № 145.,23 - 
39179 дка   01,06,2010г, 

пет 
години 01,03,2015г. с. Строево 

ПИ№ 145.17 -
31,008 дка 01,06,2010 г, 

пет 
години 01,06,2015г. 
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Б.2. ) През стопанската 2010 – 2011 г.;. 

  
ПИ№145.1 - 
53,981 

ТОДОР ДИМИТРОВ 
РУСИНОВ  
  
  

248,34
пет 
години 01,06,2015г.     01,06,2010 г, 

ПИ№ 145.28 - 
63 360дка 01,06,2010 г, 

пет 
години 01,06,2015г, с. Строево 

ПИ№145.30 - 
75 217 дка 

ТОДОРА ТОДОРОВА 
МАТАНОВА 
  

174,72

  
пет 
години 01,06,2015г,   01,06,2010г, 

с.Строево 
  

ПИ№68.28 –  
76, 984 дка 

ГЮРГА ИВАНОВА 
КИРКОВА 

153,97 03,06,2010г, 
 
 

пет 
години 03,06,2015г. 

ПИ№145.28 – 
45, 241дка. 

МИТКО ГЕОРГИЕВ 
ГЕРЧЕВ 192,9 01,06,2010 

пет 
години 01,06,2015г. с.Строево 

ПИ№4.,3 –  
90,000 дка. 

ГЬОКА БОГДАНОВ 
Х, ПЕТРОВ 180 01,06,2010Гг. 

пет 
години 01,06,2015г. с.Калековец 

с.Калековец 
ПИ№4.3 –  
39, 000дка 

ТОДОР ИВАНОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ 78 05,05,2010г. 

пет 
години 05,05,2015г. 

ПИ№61.396 – 
164, 140дка. 08,06,2010г. 

пет 
години 08,06,2015г. с.Граф 

Игнатиево 
ЕЛЕНА ХРИСТОВА 
АНГЕЛОВА 
  

408,28
  

ПИ№61.398 – 
40, 000дка. 

пет 
години 09,06,2015г.   08,06,2010г. 

с.Граф 
Игнатиево 
 

ПИ № 61.1 – 
50,000 дка 
 

КРАСИМИР 
АТАНАСОВ 
КОМИТОВ 100,00

01.11.2010 г. 
прекратен, считано от 
01.11.2012 г, поради 
подадена молба за 
прекратяване 

пет 
години 01.11.2015 г. 

с.Граф 
Игнатиево 
 
 

ПИ № 61.1 – 
56,500 дка 
 
 

РАНГЕЛ ЛАТИНОВ 
 ГЕНОВ 
 
 

113,00

 

01.11.2010 
прекратен, считано от 
19.01.2012 г, поради 
подадена молба за 
прекратяване 
 

пет 
години 
 
 

01.11.2015 г. 
 
 

ПИ № 61.1 – 
30,000 дка 

МАТЕЯ ИГНАТОВ 
 ГЕНОВ 60,00

01.11.2010 
Прекратен считано от 
01.12.2011 г., поради 
това, че не е 
регистриран като ЗП 

пет 
години 01.11.2015 г. 

с.Граф 
Игнатиево 
с.Войсил 
 
 

ПИ№20,1 –  
49, 991дка 
 

 

ПИ№20,3 –  
7.005дка 
 

СТОЯНКА 
ГЕОРГИЕВА 
РУПКОВА 
 

114,00 18,06,2010г. 
 
 

пет 
години 
 
 

18,06,2015г. 
 



 
 

Кметство  обект - дка 
Фирма                
име, 

презиме,фамилия 

Годишен 
наем в 
лв. без 
ДДС 

Начална дата 
на договора 

Времетра
ене на 

договора  
/години/ 

Краен срок 
на договора 

ПИ № 107.30 – 
125,803 дка 

ТОДОРА ТОДОРОВА 
МАТАНОВА  251,61 03.05.2011  г. 

пет 
години 03.05.2016 г. с. Строево 

с. Строево 
ПИ № 107.32 – 
149,524 дка 

ТОДОР ДИМИТРОВ 
РУСИНОВ  299,05 03.05.2011  г. 

пет 
години 03.05.2016 г. 

ПИ № 3.13 – 
39,105  дка с. Крислово 

 
  

ДИМИТЪР ПЕТКОВ 
КАНДРОВ  202,73 03.05.2011  г. 

две 
години 03.05.2013 г. 

ПИ № 10.68 – 
62,260  дка 
ПИ № 61.391 – 
част от 21,360  
дка 

ЕЛЕНА ХРИСТОВА 
АНГЕЛОВА  42,72 01.06.2011 г. 

пет 
години 01.06.2016 г. 

с. Граф 
Игнатиево 

с. 
Калековец 

ПИ № 4.3 - 
част от 
3,000дка 

ТОДОР ИВАНОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ 6 25.07.2011 г. 

пет 
години 25.07.2016 г. 

ПИ № 20.3 - 
част от 22,250 
дка 48,01 25.07.2011 г. 

пет 
години 25.07.2016 г. 

СТОЯНКА 
ГЕОРГИЕВА 
РУПКОВА 
  

с. Войсил 
 
  

ПИ № 21.1 - 
1,754 дка         

 
 
Б.3. ) През стопанската 2011 – 2012 г. 
 

Кметство  обект - дка 
Фирма                
име, 

презиме,фамилия 

Годишен 
наем в 
лв. без 
ДДС 

Начална 
дата на 
договора 

Времетра
ене на 

договора  
/години/ 

Краен срок 
на договора 

с.Граф 
Игнатиево 

ПИ № 61.1 - 
46,500 дка-мера 

ЛАТИН РАНГЕЛОВ 
ГЕНОВ 306,90 11.05.2012 г. 

една 
година 11.05.2013г. 

ПИ № 
66915.19.30 - 
60,000 дка  

АТАНАС ВАСИЛЕВ 
ЖЕЛЯЗКОВ  396,00 11.05.2012 г. 

пет 
години 11.05.2017г. с.Скутаре 

ПИ № 
66915.19.30- 
26,139 дка  

ХРИСТО ВИДЕВ 
ХРИСТЕВ  172,51 11.05.2012 г. 

пет 
години 11.05.2017г. с.Скутаре 

ПИ№ 66915.23.35-
41,870 дка 

ХРИСТО ВИДЕВ 
ХРИСТЕВ  276,34 11.05.2012 г. 

пет 
години 11.05.2017г. с.Скутаре 

ПИ№ 35300.4.3-
38,000 дка 

ТОДОР ИВАНОВ 
ТРЕНДАФИЛОВ  250,80 27.08.2012 г. 

пет 
години 27.08.2017г. с. Калековец 

 
с. Калековец 

ПИ№ 35300.4.3-
56,000 дка 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ 
ГОГИЧЕВ 369,60 30.08.2012 г. 

пет 
години 30.08.2017г. 

 
 
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 75 (ПМЛ) с площ 5.32 ха, е включен имот по КВС № 03839.18.51  с площ 
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5.35 ха - годен за подпомагане. 
 
с. ВОЙВОДИНОВО: 
 

1. Във ФБ 735 (ОЗ) с площ 43,74 ха, е включен имот по КВС № 11845.15.1 с площ 
14.88 ха - годен за подпомагане. 

 
с. ВОЙСИЛ: 
 

1. Във ФБ 73 (ОЗ) с площ 42.08 ха, е включен имот по КВС № 12019.22.1 с площ 
12.68 ха - годен за подпомагане. 

 
с. ГРАФ ИГНАТИЕВО: 
 

1. ВъвФБ 10 (ПМЛ) с площ 7.85 ха, е включен имот по КВС № 17806.61.5 с площ 
8,70 ха- годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 16 (ПМЛ) с площ 4.79 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 34,01 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 38.64 ха, е включена част от имот по КВС № 17806.61.2 
с площ 40.31 ха - годен за подпомагане. 

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 (ОПЛ) 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 143 (ПМЛ) с площ 21.76 ха и във ФБ 144 (ПМЛ) с площ 18,05 ха е 

включена част от имот по КВС № 35300.4.3 с обща площ 64.68 ха- годен за 
подпомагане. 

2. Във ФБ 146 (ПМЛ) с площ 28.52 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 (ОПЛ) с площ 2.89 ха, е включен имот по КВС № 38950.1.123 с площ 

1.89 ха - годен за подпомагане. 
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2. Във ФБ 119 (ПМЛ) с площ  14.45 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 5,26 ха, е включен имот по КВС № 38950.60.600 с площ 
5.87 ха - годен за подпомагане. 

 
 
КРИСЛОВО: 

 
1. Във ФБ 10 (ПМЛ) с площ 6.64 ха, е включен имот по КВС № 39918.7.1 с площ 5.07 

ха и имот по КВС № 39918.7.2 с площ 2,17 ха - годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 45 (ПМЛ) с площ 7,81 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 58 (ПМЛ) с площ 4.06 ха, е включен имот по КВС № 39918.3.13 с площ 

3.91 ха - годен за подпомагане. 
 

 
МАНОЛЕ: 

 
1. Във ФБ 112 (ПМЛ) е площ 38.00 ха, е включен имот по КВС № 47086.8.92 с площ 

2,91 ха    годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 256 (ОПЛ) с площ 23.34 ха, е включен имот по КВС № 47086.49.66 с площ 

22,99 ха - годен за подпомагане. 
 

МАНОЛСКО КОНАРЕ: 
 

1. Във ФБ 12 (ПМЛ) с площ 30,43 ха, е включен имот по КВС № 47113.6.3 с площ 
19.30 ха - годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 62 (ПМЛ) с площ 24.59 ха, е включен имот по КВС № 47113.11.17 с площ 
21.19 ха - годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 382 (ХЗТ) с площ 22.43 ха, е включен имот по КВС № 47113.10.43 с площ 
24.72 ха - годен за подпомагане. 

 
РАДИНОВО: 

1. Във ФБ 52 (ПМЛ) с площ  16.01 ха, е включен имот по КВС № 614212.28.111 с 
площ 9.19 ха - годен за подпомагане. 

 
РОГОШ: 
 

1. Във ФБ 175 (ОПЛ) с площ 18.04 ха, е включен имот по КВС № 62858.32.109 с 
площ 1.28 ха - годен за подпомагане. 

 
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 194 (ПМЛ) с площ 11.07 ха, е включен имот по КВС № 66915.17.62  с 

площ 11.59 ха - годен за подпомагане. 
3. 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 - годен за подпомагане. 
4. Във ФБ 186 (ПМЛ) с площ 4.03 ха е включен имот по КВС № 66915.23.35  с площ 
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6.19 ха - годен за подпомагане. 
 
 
СТРОЕВО: 
 

1. Във ФБ 12 (ПМЛ) с площ 7,51 ха е включен имот по КВС № 69874.68.28 с площ 
7,70 ха – годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 94 (ПМЛ) с площ 8,77 ха и във ФБ 95 (ПМЛ) с площ 1,53ха е включен 
имот по КВС № 69874.145.28 с площ 10,68 ха – годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 96 (ПМЛ) с площ 6,45 ха е включен имот по КВС № 69874.145.1  с площ 
5,40 ха – годен за подпомагане. 

4. Във ФБ 187 (ПМЛ) с площ 4,48 ха е включен имот по КВС № 69874.145.17  с 
площ 3,10 ха – годен за подпомагане. 

5. Във ФБ 188 (ПМЛ) с площ 5,58 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 8.26 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 10.27 ха, е включен имот по КВС № 73122.17.14  с площ 
9.69 ха - годен за подпомагане. 

4. Във ФБ 52 (ПМЛ) с площ  18.38 ха, е включен имот по КВС № 73122.7.21  с площ 
6.47 ха - годен за подпомагане. 

5. Във ФБ 112 (ПМЛ) с площ 4.14 ха, е включен имот по КВС № 73122.7.24  с площ 
1.06 ха - годен за подпомагане. 

 
 

 
ТРУД: 

 
1. Във ФБ 130 (ОПЛ) с площ 20.11 ха и ФБ 131 (ОПЛ) с площ 5.90 ха е включен имот 

по КВС № 73242.30.8 с площ 22.17 ха - годен за подпомагане. 
2. Във ФБ 212 (СЗП) с площ 19.62 ха; ФБ 230 (ОЗ) с площ 18.01 ха и ФБ 257 (ОЗ) с 

площ 18.03 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 25.14 ха, е включен имот по КВС № 87669.1.9 с площ 
38.08 ха - годен за подпомагане. 

2. Във ФБ 23 (ПМЛ) с площ 29.30 ха, е включен имот по КВС № 87669.5.3 с площ 
18.39 ха - годен за подпомагане. 

3. Във ФБ 26 (ПМЛ) с площ 14.21 ха, е включен имот по КВС № 87669.4.7 с площ 
1.48 ха - годен за подпомагане. 
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ІІІ. Списък с данни за желаещите да наемат през стопанската 2012 – 2013 г. 
общински мери и пасища земеделски стопани,  регистрирани като животновъди, 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 26 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. 

 

1. Пасищен район 
(Кметство село) 

 
2. Поземлен имот 

номер 

 
3. Стар 

идентификатор 
 

4. Площ 
(дка) 

 
 

1. с. Войсил   
 ПИ № 12019.21.1 - част № 021001 - част  31,250

 
 
 
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 
Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица” – област Пловдив. 

 
Населено място Поземлен имот № Стар 

идентификатор 
Обща площ 
/дка/ 

Площ за 
 отдаване под 
наем  
/дка/ 

1. с. Граф 
Игнатиево 

ПИ №17806.47.900 № 000900 6,028 6,028 

2. с. Трилистник Част от ПИ  
№ 73122.18.6 

№ 018006 11,902 2,000 

 
 
 
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. 
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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 
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 
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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. 

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; 
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 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 
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: 

2.1.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 -46-41 от 11.02.2011 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). 

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: 
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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 
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. 
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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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

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 № 255 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на наемните цени за предоставяне под наем за 
земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване 
на пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на 
Община „Марица” – област Пловдив. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив приема и утвърждава следните 
начални тръжни годишни наемни цени за предоставяне под наем за земеделско 
ползване на поземлени имоти или части от тях – частна общинска собственост, по 
видове както следва: 

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

1. За отглеждане на полски култури – 18,00 лева на декар; 
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 45,00 лева на декар; 
3. За ползване на ливади – 8,00 лева на декар; 
4. За оранжерийно проиводство – 65,00 лева на декар; 
5. За производство на посадъчен материал – 20,00 лева на декар. 
 І.2 Земи за земеделско ползване или части от тях, включени в строителните 

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

ДДС); 
3. За ползване на ливади  – 10,00 лева на декар (без ДДС); 
4. за оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС); 
5. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар (без ДДС). 
ІІ. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив приема и утвърждава 

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

ІІ.1. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска 
собственост извън регулацията на населените места за устройване на пчелини, при 



спазване изискванията на Закона за пчеларството: 
1. Ниви и други полски култури –  27,00 лева на декар (без ДДС). 
2. Ливади  – 12,00 лева на декар (без ДДС). 
ІІ.2. Земи за земеделско ползване или части от тях – публична общинска 

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

1. Мери и пасища – 12,00 лева на декар (без ДДС). 
ІІ.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска 

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

1. Свободни незастроени поземлени имоти  – 45,00 лева на декар (без ДДС); 
ІІІ. Настоящото Решение, отменя Решение № 159, взето с протокол № 9 от 

26.10.2009 год. и Решение № 9, протокол № 1 от 31.01.2011 г. на Общински съвет 
„Марица”. 

МОТИВИ: Поради промяна в размера на наемите съгласно изготвената 
експертиза от лицензиран оценител е налице необходимост от актуализация на 
наемните цени на земите - общинска собственост. 

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 256 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на цените за арендно плащане при предоставяне под 
аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска 
собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури. 

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

самоуправление и местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за 
общинската собственост и чл. 122, ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
Общински съвет “Марица” – Област Пловдив: 
І. Приема и утвърждава следните начални тръжни годишни цени за арендно 

плащане по видове култури при предоставяне под аренда за индивидуално 
земеделско ползване на свободните поземлени имоти или части от тях – общинска 
собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури, необлагаеми с ДДС 
сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност : 

 
 

КУЛТУРИ 
 

ПЕРИОД ПЕРИОД ПЕРИОД  ПЕРИОД 

 1-4 години 5-7 години 8-20 години Над 20 години 
1. Лозова 
култура 

12,00 лева на 
декар 

за година 

35,00 лева на 
декар 

за година 

75,00 лева на 
декар 

за година 

50,00 лева на 
декар 

за година 
2. Овощни 
култури 

    

- Семкови  12,00 лева на 
декар 

за година 

35,00 лева на 
декар 

за година 

55,00 лева на 
декар 

за година 

45,00 лева на 
декар 

за година 
- Костилкови 12,00 лева на 

декар 
за година 

42,00 лева на 
декар 

за година 

62,00 лева на 
декар 

за година 

45,00 лева на 
декар 

за година 
- Черупкови 
/ орехоплодни/ 

12,00 лева на 
декар 

за година 

45,00 лева на 
декар 

за година 

55,00 лева на 
декар 

за година 

45,00 лева на 
декар 

за година 
3. Етерично – 1-ва година 2-3 години Над 3-10 Над 10 години 



маслени 
култури /роза, 
мента, 
лавандула, 
шипка и др./ 

12,00 лева на 
декар 

за година 

48,00 лева на 
декар 

за година 

години 
80,00 лева на 

декар 
за година 

50,00 лева на 
декар 

за година 

 1 -3 години 4-7 години 8-30 години 31-45 години 
4. Черница 12,00 лева на 

декар 
за година 

22,00 лева на 
декар 

за година 

40,00 лева на 
декар 

за година 

35,00 лева на 
декар 

за година 
 
ІІ. В случай, че имотите са поливни, арендното плащане да се коригира с 
коефициент за поливност 1,5. 
ІІІ. Цените ежегодно да се актуализират съобразно коефициента на инфлация на 
лева. 
ІV. Настоящото Решение, отменя Решение № 160, взето с протокол № 9 от 
26.10.2009 г. и Решение № 118, взето с протокол № 10 от 20.08.2010 г., изм. с 
Решение № 163, взето с протокол № 12 от 11.11.2010 г. на Общински съвет 
„Марица”. 

 
МОТИВИ: Поради промяна в размера на цените съгласно изготвената 

експертиза е налице необходимост от актуализация на арендните плащания при 
предоставяне под аренда за земеделско ползване на земите - общинска собственост. 
Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 257 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по безплатно предоставяне за ползване 
на земя от общинския поземлен фонд на Народно читалище „Просвета-1938 г.”- с. 
Динк, Община „Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. с § 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от Закона 
за народните читалища; вр. с чл. 21, т. 4 от Закона за народните читалища. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за безплатно 

предоставяне за ползване от Народно читалище „Просвета-1938 г.”- с. Динк за срок 
от 3 /три/ години на земеделска земя от общинския поземлен фонд, както следва: 

- ПИ № 21169.5.8 с обща площ от 9,998 дка, с трайно предназначение 
„Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Малък 
карагьол”, при граници и съседи: ПИ № 21169.5.9; ПИ № 21169.5.30; ПИ № 
21169.5.29; ПИ № 21169.5.28; ПИ № 21169.5.18 по кадастралната карта на с. Динк, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 
19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 0809-05 от 31.03.2009 г. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив предоставя правото на 
Народно читалище „Просвета-1938 г.”- с. Динк за отдаване под наем на описания в 
т. 1. от настоящето решение общински поземлен имот, като приходите от 
отдаването му се използват за постигане на определените в устава на читалището 
цели и от тях не се разпределя печалба. 

3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. 1. да започне процедура по 
предаване и приемане на общинския имот по образец, утвърден от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието с Наредба 
№ 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска 
собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, 
предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за 
съставянето, воденето и съхраняването им  (обн. ДВ. Бр. 1 от 5 януари 2010 г.). 

4. При възникване на спешна необходимост от имота по т. 1. за държавни 
или общински нужди, Общината след решение на Общинския съвет възстановява 
правото си за управление и разпореждане с него, което следва да залегне като 



клауза за прекратяване на договора при отдаване под наем на имота от страна на 
Народно читалище „Просвета-1938 г.”- с. Динк. 

 
МОТИВИ: Поради това, че кметство с. Динк не разполага с толкова земя, 

предложението на кмета и кметския съвет на с. Динк е на читалището да се 
предостави за ползване за срок от 3 /три/ години поземлен имот с идентификатор 
№ 21169.5.8 с обща площ от 9,998 дка, с трайно предназначение „Земеделска 
територия” и с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Малък карагьол”, 
при граници и съседи: ПИ № 21169.5.9; ПИ № 21169.5.30; ПИ № 21169.5.29; ПИ 
№ 21169.5.28; ПИ № 21169.5.18 по кадастралната карта на с. Динк, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-16 от 19.02.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 0809-05 от 31.03.2009 г. Ето защо Общински съвет „Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 258 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по безплатно предоставяне за ползване 
на  земя от общинския поземлен фонд на Народно читалище „Дядо Иван 
Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация; вр. с § 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от Закона 
за народните читалища; вр. с чл. 21, т. 4 от Закона за народните читалища. 

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; вр. с § 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от Закона 
за народните читалища; вр. с чл. 21, т. 4 от Закона за народните читалища: 

1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив дава съгласие за безплатно 
предоставяне за ползване от Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията 1926 г.”- 
с. Царацово за срок до 10 /десет/ години в случай на предоставяне от читалището 
под наем или за срок до 20 /двадесет/ години в случай на предоставяне от 
читалището под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд, както 
следва: 

- Поземлен имот № 78080.35.29 с обща площ от 50,503 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване „Нива” в 
местността „Драганица”, при граници и съседи: ПИ № 78080.142.123; ПИ № 
78080.35.15; ПИ № 78080.35.119; ПИ № 78080.35.121; ПИ № 78080.35.16 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 1678 от 28.12.2011 г. 

2. Общински съвет „Марица” – област Пловдив предоставя правото на 
Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово за отдаване под 
наем на описания в т. 1. от настоящето решение общински поземлен имот, като 
приходите от отдаването му се използват за постигане на определените в устава на 
читалището цели и от тях не се разпределя печалба. 

3. Общински съвет „Марица” – област Пловдив възлага на Кмета на Община 
„Марица” след влизане в сила на решението по т. 1. да започне процедура по 
предаване и приемане на общинския имот по образец, утвърден от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието с Наредба 
№ 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска 



собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, 
предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за 
съставянето, воденето и съхраняването им  (обн. ДВ. Бр. 1 от 5 януари 2010 г.). 

4. При възникване на спешна необходимост от имота по т. 1. за държавни или 
общински нужди, Общината след решение на Общинския съвет възстановява 
правото си за управление и разпореждане с него, което следва да залегне като 
клауза за прекратяване на договора при отдаване под наем на имота от страна на 
Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово. 

МОТИВИ: След проведената среща в Община „Марица” във връзка със 
заявление за оземляване от Председателя на Народно читалище „Дядо Иван 
Арабаджията 1926 г.”- с. Царацово, постъпиха положително становище и 
предложение на Кмета на с. Царацово, издадени на основание чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружено с 
Протокол № 3 от 04.10.2012 г. на Кметския съвет на с. Царацово. В тях се прави 
предложение до Общинска администрация да се започне процедура по безплатно 
предоставяне за ползване за срок от 10 /десет/ години на земя от общинския 
поземлен фонд на с. Царацово на Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията 
1926 г.”- с. Царацово, поради това че същото не разполага със собствена 
земеделска земя. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 259 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-
парцеларен план /ПП/ на трасета към обект: ”Канализационна  и съпътстваща 
водоснабдителна мрежа до пречиствателна станция на отпадъчни води на 
територията на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област както следва: 

- трасе на довеждащи колектори на канализация с дължина около 1055,45м. 
- трасе на напорен канал с дължина около 2 700м.  
- трасе на преливен канал с дължина около 885м. 
- трасе на водопровод с дължина около 595,51м. 
преминаващи през земеделска територия на землището на с.Труд, Община „Марица”. 

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 

на трасета към обект:”Канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа до 
пречиствателна станция на отпадъчни водина тереторията на с.Труд, Община 
„Марица”, Пловдивска област както следва: 
- трасе на довеждащи колектори на канализация с дължина около 1055,45м. 
- трасе на напорен канал с дължина около 2 700м.  
- трасе на преливен канал с дължина около 885м. 
- трасе на водопровод с дължина около 595,51м. 
преминаващи през земеделска територия на землището на с.Труд, Община „Марица”, 
Пловдивска област по следата на приложения вариант, нанесен върху приложен 
ПУП-ПП /парцеларен план/.        

МОТИВИ: Утвърждаването на трасетата е необходимо за кандидатстване на 
общината с проекти за субсидиране по Европейските програми за подобряване 
обслужването на населението и осигуряване на по-добри условия за живот.  
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 260 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община “Марица” 2012 – 2015 г.  

 
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 и § 17 от 
Закона за защита на животните 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
1. Приема “Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Марица – 20012 – 2015 г.”  
2. Отменя „Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Марица – 2012-2011г.” приета с 
Решение №124, взето с протокол № 10 ог 25.08.2012г. на Общински 
съвет – Марица. 

 
МОТИВИ: Предвид измененията в специализираната нормативна база и 

фактическите промени, настъпили от 2008 г. до момента, Община Марица изготви 
„Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Марица 2012-2015 г.”. Основен аргумент за което е изтичане срока на 
действие на старата програма и параграф 17 от ЗЗЖ и предписание № 165 от 
24.10.2012г. от БАБХ-ОДБХ гр.Пловдив. Ето защо Общински съвет „Марица” 
намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 261 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на „План за действие на Община „Марица” в 
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация” за периода 2012 – 2014 год. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с "Рамка на ЕС за 
национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.", Национална стратегия 
на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.), Помощни насоки 
за областно планиране, издадени от Национален съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционните въпроси. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

1. Приема „План за действие на Община „Марица” в изпълнение на областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация” за периода 2012 – 2014 год.. 

 
МОТИВИ: Националната стратегия на Република България за интегриране 

на ромите (2012-2020 г.) (Стратегията) прилага целенасочен интегриран подход 
към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в 
рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не 
изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от 
други етнически групи. За изпълнение целите на Стратегията до края на 2012 г. 
следва да се осъществи областно планиране, като всяка област изготви областна 
стратегия, а всички общини на територията на областта – общински планове за 
действие. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за 
целесъобразно. 

 
  

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  25 
Гласували  25 
За  24 
Против  0 
Въздържали се 1 

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 № 262 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Представяне и приемане на инвестиционна стратегия на 
община „Марица” за 2012-2016г.  

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 1. Дава съгласие община „Марица” да приеме представеното 
предложение за инвестиционна стратегия на община „Марица” за 2012-2016г.  

 2. Възлага на кмета на община”Марица” да предприеме и извърши 
всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе 
всички необходими решения в границите на своите правомощия относно 
изпълнението на представеното предложение, както и провеждането на 
всички и необходими действия  за  изпълнението и прилагането на 
инвестиционната стратегия като официален документ. 

 
МОТИВИ: Община „Марица” е с местоположение подходящо за 

бъдещо добро инвестиране с ясен  инструмент за управление. С добре 
структурирана инвестиционна политика отрасъл може да се развие не само с 
бързи темпове, а и да се предоставят условия  за устойчиво развитие на целия 
район. Ето защо Общински съвет „Марица” намира решението за 
целесъобразно. 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  25 
Против  0 
Въздържали се 1 

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 № 263 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение от членовете на Комисията за разглеждане на 
заявленията за финансово подпомагане на изследванията и процедурите, свързани с 
лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица”. 

 
ОСНОВАНИЕ: чл.48 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1, т.1, чл. 52 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица”. 
 

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

 І.Определя в състава на комисията по чл.6 от Правилника за 
финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на 
безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни 
проблеми на територията на Община „Марица” да влязат следните общински 
съветници:  

1. Виолета Христодулова 
2. Росен Димов 
3. Атанас Георгиев 
4. Нонка Атанасова 
 

МОТИВИ: С цел ефективно прилагане на приетия Правилник за финансово 
подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, Общински съвет Марица намира  
решението за целесъобразно. 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 264 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО:   
1.Съгласуване на актуализация на Стратегически план за 

дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2011-2013г. 
2. Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за одит 

за 2013г. 
 

ОСНОВАНИЕ: чл. 27,аал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор. 

 
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
1.Съгласува на актуализация на Стратегически план за дейността на Звеното 

за вътрешен одит за периода 2011-2013г. 
2. Съгласува представения Годишен план за дейността на Звеното за  

вътрешен  одит за 2013г. 
 

МОТИВИ: Във връзка с извършена нова оценка на риска и актуализиране на 
одитната вселена се актуализира Стратегически план за дейността на Звеното 
за вътрешен одит за периода 2011-2013г. Изготвен е и Годишен план за 
дейността на Звеното за вътрешен одит за 2013г. 
 

 
 

  
Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  26 
Гласували  26 
За  26 
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 № 265 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” 
за 2012 година. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.12,ал.3 и ал.4 от 
ЗДБРБ за 2012 година.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  
 

      1.  Актуализира бюджета на Община”Марица” за  2012 г., както следва : 
            / лева /  

§§  д-ст 
в т.ч.: по източник на 

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

№ 

    

Наименование на обекти 

било става  Разлика
/лв./ 

1 2 3 4 5 6 7=5-6 

      КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ   

      в т.ч. за изграждане и ОР на общински 
пътища  90 500 90 500 0

1 51-00 832 
ОР на път PDV1150 /II-56, Калековец – 
Крислово / От км 0+000- До км 2+500 15 500 15 500 0

2 51-00 832 
ОР на път PDV1152 / Динк - Крислово- -
Желязно – Войводиново  / От км 0+000- До км 
8+700 13 000 13 000 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  22 000 22 000 

0

4 51-00 832 ОР на път PDV1156 / с. Царацово – ІІІ-805/ От 
км 0+000- До км 1+400  3 500 3 500 0

5 51-00 832 
ОР на пътPDV1159 /Рогош – Трилистник/- От км 
0+000- До км 4+970  3 500 3 500 

0

6 51-00 832 
ОР на път PDV1160 /Манолско Конаре-Ясно 
поле/- От км 0+000- До км 3+800  16 000 16 000 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 

5 000 5 000 0

8 51-00 832 
ОР на път PDV2155 /PDV1154, ж.п.Прелез 
Царацово- с.Царацово/- От км 0+000 До км 
3+700  

12 000 12 000 0

      в т.ч. за капиталови разходи 110 700 110 700 0



1 53-09 603 

Работен проект на канализационна и 
съпътстваща водоснабдителна мрежа във фаза 
идеен проект на пречиствателна станция за 
отпадъчни води на територията на с. Царацово 

 
 

40 583 
 

40 583 0

2 53-09 603 

Работен проект на канализационна и 
съпътстваща водоснабдителна мрежа във фаза 
идеен проект на пречиствателна станция за 
отпадъчни води на територията на с. Скутаре 

 
 

0 11 520 + 11 520

3 52-06 606 Изграждане на тротоари с.Желязно 18 000 8 519 - 9 481

4 53-09 322 

Инвестиционен проект за енергийна 
ефективност на ОУ с.Царацово, ОУ с.Граф 
Игнатиево, ОУ с.Строево по програма 
"Международен фонд Козлодуй" 35 952 0 - 35 952  

5 53-09 603 Проект на напорен колектор от с.Труд до 
канализационна мрежа на гр.Пловдив 16 165 0 - 16 165

6 52-06 604 Изграждане улично осветление с.Желязно 
0 1 656 + 1 656

7 52-03 311 Пожароизвестителна инсталация - ЦДГ 
с.Калековец, ЦДГ с.Рогош, ЦДГ с.Труд 0 20 203 + 20 203

8 52-03 322 Пожароизвестителна инсталация - ОУ 
с.Бенковски 0 8 371 + 8 371

9 52-03 311 
Подмяна на водоводен нафтов котел,тръбни 
връзки и съоръжения в котелно помещение в 
ЦДГ с.Маноле 0 + 19 848 + 19 848

 
2. Изменя разпределението на §§ 31-13 Целева субсидия за капиталови разходи, 
както следва: - за държавни дейности   8 371 лв. 
    - за местни дейности  192 829 лв. 
  

МОТИВИ: Настоящата актуализация на бюджета е  в рамките на 
определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия. 
Извършват се вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи и 
дейности, както и между отделните обекти, с цел максимално усвояване на 
целевата субсидия за капиталови разходи. 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 № 266 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” 
за 2012 година. 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.12,ал.3 и ал.4 от 
ЗДБРБ за 2012 година.  

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 

 
Актуализира   бюджета   на Община „Марица”  за  2012 г., както следва: 
 

§§ 
№ д-
ст В т. ч.  

с-но с-но държ. дофин местни  

№ 
по 
ред 

ЕБК ЕБК 

Източник на финансиране, обекти, 
наименование на разхода 

Всичко   
/лева/ 

д-ти д-ти д-ти  
1 2 3 4 5 6 7 8  
      
      
   Р А З Х О Д И 0 0 0 0  
      

1 52-06 

 
 

603 

Работен проект на канализационна и 
съпътстваща водоснабдителна мрежа във 
фаза идеен проект на пречиствателна 
станция за отпадъчни води на 
територията на с. Скутаре 

+ 48 700

 

+ 48 700

 

2 52-06  
626 

Изготвяне на проект за пречиствателна 
станция с.Маноле ПОСВ - 48 700

 
- 48 700  

3 52-04 122 Придобиване на транспортни средства - 5 000  - 5 000  
4 10-20 603 Разходи за външни услуги - 5 000  - 5 000  

5 52-06 603 Канализация по републикански път ІІ-56 
в регулацията на с.Калековец + 10 000  + 10 000  

6 10-13 122 Постелен инвентар и облекло - 17 000  - 17 000  
7 10-16 123 Вода, горива и енергия + 6 000  + 6 000  
8 10-20 123 Разходи за външни услуги + 5 000  + 5 000  
9 10-51 123 Командировки в страната + 6 000  + 6 000  

10 02-02 122 
Други възнаграждения и плащания за 
персонала по извънтрудови 
правоотношения 

+ 15 000
 

+ 15 000 
 

11 02-08 122 Обезщетения за персонала, с характер 
на възнаграждение + 21 700 + 21 700  

12 05-51 122 Осигурителни вноски от работодатели за 
ДОО + 31 053 + 31 053  

13 05-60 122 Здравноосигурителни вноски от 
работодатели + 24 600 + 24 600  

14 05-80 122 Вноски за допълнително задължително + 12 300 + 12 300  



осигуряване от работодатели 
15 10-15 219 Материали - 7 000 - 7 000  
 

16 10-30 219 Текущ ремонт - 8 000 - 8 000 
 

17 02-02 
 

239 
Други възнаграждения и плащания за 
персонала по извънтрудови 
правоотношения 

- 12 000
 

- 12 000 
 

18 10-20 239 Разходи за външни услуги - 17 000 - 17 000  

19  
10-20 

 
282 

 
Разходи за външни услуги - 2 211

 
- 2 211  

20 10-16 283 Вода, горива и енергия - 4 163 - 4 163  

21  
02-05 

 
431 

Изплатени суми за СБКО и други 
възнаграждения + 5 000

 
+ 5 000  

22 05-51 431 Осигурителни вноски от работодатели за 
ДОО 

+ 5 000 + 5 000 
 

23 10-30 437 Текущ ремонт -10 000 -10 000  
24 10-20 548 Разходи за външни услуги - 54 279 - 54 279  

 
2. Обекти: „Работен проект на канализационна и съпътстваща 

водоснабдителна мрежа във фаза идеен проект на пречиствателна станция за 
отпадъчни води на територията на с.Царацово”- дейност 603 , „Работен проект на 
канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа във фаза идеен проект на 
пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на с.Скутаре”-дейност 
603, „Проектиране на игрища по програма Красива България за с.Маноле, 
с.Калековец, с.Бенковски”- дейност 714, от §§ 52-06 Изграждане на 
инфраструктурни обекти да станат §§ 53-09 Придобиване на други нематериални 
дълготрайни активи. 
 
       МОТИВИ: С настоящата актуализация не се изменя размера на бюджета, а 
само се извършват компенсирани промени между бюджетни дейности и параграфи. 
Целта на тези промени е подобряване на отчетността и по-ефективното 
използуване на бюджетните средства.И като взе предвид направените по време на 
сесия предложения, Общински съвет 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 № 267 
 

Взето с протокол № 15 от 18.12.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на хронично болни 
лица с нисък социален статус. 

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

 
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:  

 
I  Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ под 

формата на средства за пътуване срещу представена закупена карта или фактура за 
учебната 2012/2013г на: 

 
Иван Емилов Василев, Иванка Гришева Ботова, Александрина Александрова 

Самунджи, 
Атанас Димитров Кратунков , Недялка Петрова Димитрова , Десислава 

Славчева Пиронкова от с. Труд. 
 

Иван Георгиев Георгиев , Иван Митков Петков , Марио Запрянов Трифонов 
от с. Ясно поле 
 

Калофер Николаев Колев , Мария Николаева Колева  от с. Маноле 
 

Даниела Иванова Шишкова от с. Бенковски 
 
       IІ. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ на: 

1. Веселина Асенова Йорданова,  с постоянен адрес: с. Скутаре община 
„Марица”, област Пловдив за детето и Соня Георгиева Герджикова с ЕГН 
0447164530 в размер на 250 лв. за покриване на ежедневните нужди от лечения и 
медицински прегледи.  

2.Фанка Красимирова Миткова, с постоянен адрес: с. Динк, община 
„Марица”, област Пловдив за децата и Чинар Фаниов Митков с ЕГН 1149044489  и 
Ивайло Тодоров Йорданов с ЕГН 0046284367 в размер на 500 лв. за покриване на 
ежедневните нужди от лечения и медицински прегледи.  

3. Фанка Ангелова Маринова, с постоянен адрес : с. Костиево ,община 
„Марица”, област Пловдив за детето и Асен Александров Жилов с ЕГН 0544034460 
в размер на 300 лв. 

4. Фанка Георгиева Щерева с постоянен адрес : с. Костиево ,община 
„Марица”, област Пловдив за детето и Йордан Владимиров Иванов с ЕГН 



0949204481 в размер на 300 лв. 
  

МОТИВИ: Като се има предвид, че горецитираните лица са в тежко 
здравословно състояние и от социално слаби семейства, 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/ 
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