О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№2
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община
“Марица”, във връзка с Писмо с изх. № АК-01-315/06.01.2017 г. и вх.№ 06-004/10.01.2017 г. на областен управител Област Пловдив
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, във
вр. с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, с цел привеждане на нормативната уредба с
действащото законодателство и правомощията на Общински съвет по приемането
на бюджета на община „Марица“
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Приема допълнение на Решение № 450, взето с протокол № 14 от 29.12.2016
г. , с което се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община
“Марица“(Приета с Решение №25 взето с протокол 02 от 18.02.2008, последно изм.
с Решение № 323/17.12.2013 взето с протокол №15 от 17.12 2013г. на общински
съвет „Марица”)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци
§4 Разпоредбата, относно определения в Глава втора „Местни данъци”
Раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ в чл.60 и чл.61, годишен
размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници влиза в сила, считано от
01.01.2017 г. Ето защо Общински съвет “Марица” намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№3
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 451, взето с протокол № 14/29.12.2016 г.
на Общински съвет „Марица“, с което е приета Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и
цени и цени на услуги на територията на община “Марица” /изменена с решение №
353, взето с протокол №12 от 04.11.2016 г. на ОбС “Марица”/ , като с §1 в нея се
постановява, че в чл.56в, ал.5 се отменя.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.45, ал.7 и ал.9 от
ЗМСМА
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
ОТМЕНЯ:Решение № 451, взето с протокол № 14/29.12.2016 г. на
Общински съвет „Марица”, с което е приета Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени и цени на
услуги на територията на община “Марица”, като с §1 се постановява, че в чл.56в,
ал.5 се отменя.
МОТИВИ: С писмо изх. № АК-01-315/06.01.2017 г. на Областния управител
на гр. Пловдив е върнато Решение № 451, взето с протокол № 14/29.12.2016 г. на
ОбС „Марица“, поради съществено противоречие с чл.193, ал.2, чл.194 и чл.195 от
АПК.
С Решение № 1985/28.10.2016 г., постановено по административно дело №
1632/2016 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, ХХ състав, влязло в
сила на 15.11.2016г., съдът е отменил ал.5 на чл.56в от Наредбата като
незаконосъобразна, а съгласно чл.195, ал.1 от АПК, подзаконовият нормативен акт
се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение. Ето защо
Общински съвет “Марица” намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№4
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив
за 2017 година”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложената
ПРОГРАМА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
НА ОБЩИНА „МАРИЦА”
ЗА 2017 ГОДИНА
МОТИВИ: Програмата определя приоритетите в развитието на общината,
създава условия за изготвянето на достоверен и реален бюджет за 2017 година.
Чрез ефективното, ефикасно и прозрачно управление на общинската собственост
ще се осигурят постоянни източници на приходи за общинския бюджет и ще се
обезпечи финансирането на голяма част от общинските дейности. Ето защо
Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А.Иванова/

Общ
брой
общ. 29
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Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№5
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска
собственост за стопанската 2017-2018 година за общо ползване от населението и за
индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ и за
целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА, в съответствие с
изискванията на чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи; чл. 121 и чл. 121 а от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ и за
целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, за
стопанската 2017-2018 година Общински съвет „Марица” - област Пловдив:
1). Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските мери и
пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в
правилата за ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община „Марица”
по реда на чл. 24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни в съответното землище и/или в съседни землища на
територията на общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не пониска от средното годишно рентно плащане за общината или землището. Пазарната
цена се актуализира ежегодно преди решението на Общинския съвет по чл. 37о от
ЗСПЗЗ. Пасищата и мерите от общинския поземлен фонд се предоставят под наем
или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към
Държавата, Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския
поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
2.) Дава съгласие за отдаване под наем или аренда на общинските ливади на
територията на Община „Марица” – област Пловдив, описани в правилата за
ползване на пасищата и ливадите, собственост на Община „Марица” по реда на чл.
24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното
землище и/или в съседни землища на територията на общината по цена, определена

по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за
общината или землището. Пазарната цена се актуализира ежегодно преди
решението на Общинския съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ. Пасищата от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни
задължения, както и задължения към Държавата, Държавен фонд „Земеделие“,
държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т.
2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
3.) Приема и утвърждава правилата за ползване на мерите, пасищата и
ливадите – общинска собственост на територията на Община „Марица” – област
Пловдив, като:
3.1. Одобрява годишния план за стопанската 2017-2018 г. за предоставяне на
мерите, пасищата и ливадите –общинска собственост на територията на Община
„Марица” – област Пловдив за общо ползване от населението и за индивидуално
ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ.
3.2 Одобрява правилата за устойчиво управление на мерите, пасищата и
ливадите –общинска собственост на територията на Община „Марица” – област
Пловдив.
3.3. Одобрява списъците на определените общински мери, пасища и ливади на
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ.
3.4. Одобрява списъка с данни за собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да ползват общински
мери, пасища и ливади и брой на отглежданите от тях животни,
3.5. Одобрява списъка с данни за земеделските стопани или техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за
общински мери, пасища и ливади включени във Физически блокове и парцели в
Системата за идентификация на земеделски парцели като постоянно затревени
площи (ПЗП) по отделните землища от територията на Община „Марица”.
3.6. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади за предоставяне
под наем по реда на чл. 24 а, ал. 2 от ЗСПЗЗ и дава съгласие за предоставянето им
под наем.
3.7. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади, които да се
предоставят за общо ползване от населението по землища и дава съгласие за
предоставянето им за общо ползване.
3.8. Одобрява и дава съгласие останалите свободни пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване да се отдават чрез търг по
реда на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица”, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска
година.
3.9. Одобрява и дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 3.8.
свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване да се отдават чрез търг
на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи. Договорите се сключват за една стопанска година.
3.10. Одобрява и дава съгласие свободните мери, пасища и ливади, за които
няма сключени наемни договори или договори за аренда, след отпадане от списъка
за предоставени мери, пасища и ливади за общо и за индивидуално ползване, да се
предоставят под наем за устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано
устройване на пчелини под 10 пчелни семейства. Отдаването под наем да се
извършва след решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс
по реда на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община „Марица” по цени, определени от Общинския
съвет.
3.11. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в
Община „Марица” – област Пловдив.
3.12. Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на
територията на Общината да спазват изискванията на ветеринарните лекари, при
прилагане разпоредбите на Закона за ветеринаромедицинската дейност и
подзаконовите нормативни актове, свързани с ветеринаромедицинската
профилактика.
3.13. Не определя имоти за създаване на изкуствени пасища с тревни смески.
4.) Задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на
територията на Общината да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние и да спазват Мерките за опазване, поддържане и подобряване на мерите,
пасищата и ливадите в Община „Марица” – област Пловдив.
5.) Възлага на Кмета на Община „Марица” – област Пловдив да извърши
необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори:
5.1.) За отглеждане на пасищни животни съобразно изискванията и условията
посочени в чл. 37 и от ЗСПЗЗ, като:
- Минималният срок на договорите е 5 стопански години, когато се сключват
при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ, като в тях изрично да е посочено
обстоятелството, че сключването на договора за наем или аренда не гарантира
подпомагането на земеделските производители.
-Договорите,сключени при условията на чл. 37 и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ се
регистрират в общинската служба по земеделие.
- Срокът на договорите е 1 стопанска година, когато се сключват при
условията на чл. 37 и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ.
- Договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14 от
същия закон, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), се
прекратяват от Общината след издаване на решението на общинската служба по
земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.
5.2.) За устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване
на пчелини под 10 пчелни семейства съобразно изискванията на ЗОС, като срокът
на договора за наем не може да бъде по - дълъг от 10 години.

5.3.) Приходите постъпващи в бюджета на общината да се използват за
поддържането на мерите, пасищата и ливадите.
5.4.) Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на
трети лица.
6.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда за индивидуално
ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд за отглеждане на
пасищни животни за стопанската 2017-2018 г. в размер на 7,00 лева/декар,
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и определя годишна
наемна цена/цена за арендно плащане на декар за отдаване под наем или аренда на
общинските мери и пасища на територията на Община „Марица” – област Пловдив
в размер на 7,00 лева/декар.
7.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем/аренда на ливади от
общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от стопани отглеждащи
пасищни животни за стопанската 2017-2018 г. в размер на 8,00 лева/декар,
изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21“ АД и определя годишна
наемна цена/цена за арендно плащане на декар за отдаване под наем или аренда на
общинските ливади на територията на Община „Марица” – област Пловдив в
размер на 8,00 лева/декар.
8.) Земеделските стопани могат да кандидатстват с общински имоти – мери,
пасища и ливади за подпомагане по схемите за единно плащане на площ, след като:
1. Сключат с Общината договор за ползване под наем или аренда на общински
мери, пасища и ливади.
2. Наемната или арендна цена при сключване на договори за наем или аренда с
Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок от датата на сключване на
наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за всяка следваща
стопанска година в срок до 02 октомври на годината.
3. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2
от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се
дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански
години от сключването на договора. В договорите за предоставяне под наем или
аренда на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за определяне на
дължимата сума за наем или аренда се вписва информация за общата площ на
имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния към датата на сключване
на договора специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Данните се
изготвят от Общината чрез извършване на пространствено сечение между имотите
по договора от кадастралната карта и специализиран слой "Площи, допустими за
подпомагане", достъпен чрез интернет страницата на Министерството на
земеделието и храните – неразделна част от договора.
9.) Договорите могат да се изменят по искане на наемателя/арендатора в срок
до 01 октомври на текущата стопанска година при условие, че е намалил или
ликвидирал животните си с двустранно подписано допълнително споразумение
към договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата стопанска година за

срока на договора.
10.) В отдадените под наем или аренда мери и пасища – публична общинска
собственост, за които наемната цена е заплатена и има сключен договор за наем
или аренда се разрешава поставянето на временни постройки за отглеждане на
животните от ползвателите при спазване разпоредбите на Наредба № 19 от
25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им, издадена от министъра на земеделието и храните и
министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от
6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., като за поставянето им
наемателите/арендаторите подават молба до кмета на общината чрез кмета на
населеното място. В молбата се посочва броя на отглежданите от
наемателя/арендатора животни, номерата на поземлените имоти, върху които
лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на животни, брой
постройки, предложение на кмета на съответното населено място.
11.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се
осъществява от и за сметка на ползвателите.
12.) 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.
13.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението на
настоящето решение.
МОТИВИ: Във връзка с последните изменения в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, (ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015 г., изм.
и доп., бр. 61 от 2015 г., бр. 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г.), промените настъпили в
начина на отдаване под наем или аренда на общинските мери, пасища и ливади за
индивидуално ползване, отразени в Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община „Марица” и с оглед предоставянето на мерите, пасищата и ливадите общинска собственост за стопанската 2017-2018 година за общо ползване от
населението и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ. Ето защо, Общински съвет
намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

"MAP4qA" -

OEIIII4HA

flnosAlas, 6yn. "MaPraqaf'

57

OBJIACr rInoBAr,rB

A

men.: 032/ 907 800
Qarc'c: 032/ 951 934
web: www,maritqa.,bg

Заличени обстоятелства
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

/AINM'M'bP NBAHOB/

IIPOTOKCDJI

,{uec06.11.201',tr.,3auoseANePI:-09-67124.01'2017r'saKueranaO
ro p npoToKol N$ 2 ot 26'01.2017 r.' ugvr' I'I AoII' 'c PeureHue
,,Mapuqa,, pr B5B rlp6:lKa s

*

u.::30.'.?or?o}l:;TJ;li:
c-rporoKon
peuesrae Nir 305, B3ero c n ,oroKor Ns 12 or 24.10.201
rgsrrr,r*ero c rporoKon Ns 9 or rg,07 .2017 r. u
Ha r:O6CrseHuIIIl Ha XI{BOTHOBbAHI"I O6eKn c n'
o6'Iranclxu oT,BOT,,Mapuqa"-o6lacr IIIOSAUS; SatBneHI4.'
Ha EA'EX" xel
perl4cTpl4paun n I'IfirerpupaHaTa uHQoprraaqnoHHa cI'IcTeMa

ll{b 4
JrllyvrvNvJr
B3ero
b5vru vc rrporo'Kon

or

esrrte }'lb 113, sseTo

CeJrcKOc'Io[aHtCKI4 )KI];BOTHI'I,

HaeMar r\{epr4

r4

(fou4 no ra;iacr'pannalla Kapra
17 r. :HaKMercKr4-f, muSr na c. Kc'crueso

nacnr

rro3eMnotH

Kocrueno r ftpotr*o
Ce cr6p:l KoMrr()ns B cbcraB

KaAacrpaJlHlrtre perHc

flersp MrHKos-3avI
1. [ecracnanu kr't"runo"a 2.Tass Crafroscra - Cr' erccn

Ka

c|T

J,{b

f.

Ha

IIIHI{
Aa
Ha c.

co6ctgesocr"

cr"

3. Xauera To4oPona - fn' cneu
q0ca, cbc saaa'f111 orpe:Aenl4 Heo6xoAlltvtara 3ia BCCKI4
Kovruculna 3ar()qHa 3aceAaHlre s 10:30
3a 3CMJIII
IIo peAa Ha qJI. 37 V, an 4 91 3tQfI33 n paanpeAeJll4 I4MoTI,ITe

[noIII

pre

:

Kol'rzcug: B clbcrilB:
llpe4ce4areJl : rII{x'

greHoee:

I4

IA}IA

KA

[aouula I{ MepI4

Kocrueeo.
Bc,oruo'tqJIeHoBeTeHaKOMI'IcvlflTanoAnl4olaAeKIapaIIHq'qe:

r4 ycraHoBtnaner ua HoHQ KT HA
ulu c ule BE HA
Ha MepI4 I'I [acI4II]Ia oT oolqllHcKllfl flo3eMJIeH Qou4
uHrepertr4 c rnoAaJ,rnTe 3aqBIeHI4.f, 3a HaeMaHe
OPf AHI4'
TEXHIITIO Y NP|IB I{TCNil AJIH KO HTPONHLI
3aceAarlif ero'
2. )Hsua Marepu ane H hHrepe c or pe3yJlrar4re ot
HKT HA
L ycTaHoBtBaHe) Ha Ko
3. Hsuai qaorel{ I,IHTepec nO CMI'lcbJla na 3 lKoHa 3a rr;ie4Orrpar'tBaHe
r4HTepecl4 or pe3ynTaTl{Te oT 3aceAaHpleTo'
CI,I B
Kor4To e y3Han lal sss Bpb3Ka c

l.Hee',cB'bp3aHoII4qe,,IIocMI4cbJIau43aroHa3aIIPeAoTBpa'I.'BaHe

4.

3alsDxaBa ce Aa na3u

KOMI4Cl{f,Ta.

s rafiHa

o6cToqrelcTBara'

IIOAannlTe 3aqBIeHUt 3a HaeMaHe Ha M'epu
tIJleHOBe Ha']reXHuTe ynpa{r4relu Hn1I KoHTponHI'I opmHl4'
o6qr.rHcrqq [o3eMJI(3H tfoUg nnr'r c

5. He

er cBbp3ilHo Jrr,rqe

IIo

cMI{CbJIa

na T3 c

crrelugnrlHeHr4eHafopHllTelpolleAypuKoMpICl'ItTanPLICT1bIII4KbMpa3lnexAaHeHa3a[BJIeHI'ItTa

rqa oT
PeAa

MqCTO'
HA TflX]FIOTO I]OCTGNI}AHE 34 HACEJIEHOTO

KotuucLlflTa

KOHCTA.TtrIPA:
L 3a uaelra*e

r{a Mepr4

14

Kapra
rracnqa or O6quncKur no3eMfleu tfouA rlo KaAacrpaJlHara

perl4clrpl4
perl4cltpl4 uet c. Koc'rueBo ca BxoAplpann

H

KaHALIAa

JcneABa:
##";
ToAoP AT
1. 3a QusuqecKo
19*t6'IP'OI{3BOAI'ITEI
c' Kocr4er
MAIIIIKyIIICKA c rocroqHen u4ptt qL-OO.,Ol4
{'}ln
LII
no3eMJIeH LIMOT
HA NO3EMJIEH
HaeMaHe Ha
rolusa3a HaeMaHe
Elv
No
ll rol.usaga
94-00-2084
Bx.J\!
c
^
3a,tBJIeHIte
C noAaAeHO
H KaA+CrpaJIHI'ITe peMCTpI{ na c' Kocrt{eBo 3a
rpailu,o rroJr3BaHre ,,flacuu1e" no KaAacTp ansa@ KapTa

-

KanAuAar

N

Ha rlaclltuHrI xHBOT',HH.

n"q;'

KaHAI4Aa'rI4re AoKyMeHua (llpaloll(eHI{e
KoNrucllsra o€icrofiso ce 3ano3Ha c rpeF,craBeHl4Te o'T
HacToj[ull,lfl nporor<ol')

ACOB
qI4H HA
HE

I

ttt'lvt

HA
c peue
KOMIIoUSTA Ce
CreA raro YcraHoBLI PeAoBHocrra Ha rIoA4AeHLITe AOKyI'{eHTH'
HO
MepI4,
H
BceKI'I KaHAI4Aar nJIoIrI or
Kvrercru cbBer c. Cryrape u onpeAenu seo6xolruara 3a
L\ aL 4 ot 3CtI33 ra pasnpeAerll'I I'IMorI'Ire 3a 3eMJII4ITIeTO Ha c.
rroAaAeHl[Te 3atBJIeHIlH I'I no peAa Ha ry. 37
Cryrape, KaKTo cneABa:

PA3TIPEAENIDHIIE:
OT

MAIII

ATAHA

UPOUSNOAIITEJI TOAOP
Su 4*"qec)Ko nl4lre: 3EMEAEJICK
15.11.2011 roA. or MBP, rp' fhon4un
c EfH: 7102244403' r.r. Nr 643235254' E3A' na
Kocruen,o, yr.,,18-Ta"'Nl 6, rarro cneABa:

--.

TIOCTO'HCH

|ILI Ns 38950.
-IrorseaHl4rIo3eMJIeHHI4MorpIcHTfl"flpcnqe""'Mepa""'JIlvBaYa"--2'000ara
Koctteso.
Ha c.
o6ercr J\9 4205-0107 s geNaJI
o6rq 6pofi XuBoTI4HOKI,I eAHHI,Iqu: 18'75 B xHBoTHoBtAen
nr
R-tt or 8-l KaTeropI4t.
3a r,rMorr4
,"0;"";io;u;;";6; 2',".250AKa 3a uMorr,r or 1-7 Karercpur; 562.500 AKa
7 roluua n fl
Kar.osgenpeABlIAfopHoToI4BbBBpb3Kactc3aqsJlerrrae]|Jx.Ns94.00-2034126.09.20
sa c' KOCTUeBO, KOMI4CVSTa OIIpeAenI4 A
Ns 6 or 20.10.2017 r. Ha KrnreTcKvr'- c6Ber

EMEIEnCKI4

nP

t"Jrd#;;;;;
flogeulert nvm

flnoul

Ns

oilorc ra u"ao"c.. n 6por nacuuuu xl'tBorHl{,
pe
o6err (nocrorHen o6err) J\b 4205-0107'

3a

HAEMAHE,

c.

KOJI

HA:

fI(D :a cpor or i0

:Tl# 2022 r.;2022-

ol4sto ru{rpn r o A9f . ITITA c 9P. l'*P"YTg{E Ji' r.;2021
u*" 1)on -2018 r.; 20 t B-201e r.; z0re-2020 r.;2020'202r
r')' naxro cneABa:
)OZl-iOZ+ r.;2024-2:'025 r.;2025-2026 r' u2026-2027

3

ce

CKI4

t.;

orr

r

Hu'rerpupanara

lrurpopuauuoutla ollcreMa na EABX,

oro6pa:eua

3II TONOP ATAHACOB MAIIIKYIICKII

c qn. 37 u,

ar. 4 o'r
3Cn33
lllcal
BuAose
3a

flac14ulHtl

nPHpaBHtBaHe

xl4BOTHll,

ctr.nacno $ 2

or [P

HA

o

ua 3CII33

GOTDqHU
B{.q

xxMBr

mulXE
CSTJIACHO

g2sor
.{P na
3CII33
2.000 aKa B
lofolBToqHa

OT Z.UUU .[XA B
lOfOl,I3TC'qHaTa qaCT

Ta qacT oT
III4 Ne

or IIH.lrls 38950.3.20

38950.3.20,
[onaAaT B

IIaculua
Ha rlPo]-l
.IJI.
37 u, a
Ha'
rro
u MepI{
PeAa
HaeMaTe
AA,,,,rrro J\Iqnrrrrqtt

Clea ngnrnHelfllle

npeAnara Ha

HA

"n

IIpeAeJIeHI4e.
KOJI HA

MCTA HA

I{HKoB
IIIIEACEAATIEJI:uux'flerr
Заличени обстоятелства

съгласно чл.2 от ЗЗЛД

II.IIEHOBE:

K.nunxanQna

Заличени
обстоятелства
съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

3.
Заличени
обстоятелства
съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

Xa

Заличени
обстоятелства
съгласно чл.2 от
ЗЗЛД

lloe.ucraseHr,I o KaHAlr,qarure
KaHAuAarNe I a HaeM ,,flacltqe

Zgracryetura AoKyt![eHTIl

c. Kocrueso

lI

6p6fl 1aCI4IIIHII CqnCKOCTO11a]ICKpI XI{BOTIM
oTfJrexAaHrr B )fl4BOTHoBbAeH o6ert, perucf,pupaH B LIHTeIplIpaHuna

1. Ouuc Ha

BI,IAOBST9

IdH(boplvlaUuoHHa cI4

zj/*t"

co6cTrleHu r4 rroJr3BaHr.r IIMOTLI o

HTII - [ac[qa,

Mepl4t

(

(
v Ar

I4

(

rrrpeTrr "TenrrronvrcTaHa IIsJIaTa cTDaHal
",
3. n"n nupuqlrfl rlo 'ut' 99, att. 1'f.4 ,t III99II3;

Y

P/.nu
AoKyMeHT 3a caMoJllltrHocr 3a 0I{3u.recK]I4Te [rvrfa
34
oT
14
AOKyMeHT
NOIII,Ie
HOTapI4lanHo 3aBepeHo nbnHOMOITIHO

4.
^

Or

or

Konirae

IN ilITUUN^T

gq

\/TTT, TII{rIMOTTTCHOTO

5. Ilonue or

a-

L

IPIIIE:

o
/>

r

AoKyMeHr 3a perl{crpalluf, I'IJII'I eALITIeH
KoA Ha ropuA[qecKoT0 JIlIqe ]IJI[ eAHOJIUIqHfifl

r4AeHTrror,rKarllroHerr
rr,nfoB,err. csruracHo ,aL 23 0T 3aKoHa 3a r"bpl10Bcx44-pgllw9'.rbp;
ojcc,[ze or AO]KyMeHT 3a caMonI,IrIHOCT Ha QIasu.recrcoro JII{qe,

-

IIpeAcTaBn'BaIIIoTbpIoBeIIaflpu[poBe)I(AaHeToHaIIpOIIeAypu|a'uJIp|
II'IbJIHOMOUIHO Ha
AOKyMTSHT 3a caMoIIUtIHOCT I4 HOTapI'IanHo SaBepeHo
y

f

lIDJlnurYrv4{

pe.u*par\uflHaxlrBorHoBbAeu o6el- c
rracIlIII,HI,I ceJlclcocrorraHcKlI xlIBorH$ B Llnrerpupauata
,+,
RAEX
nn(Pv

ffira

a rl**B.p"Hrre

l,'lYr4r{

3a

C
(

\
o noAal,eHoro

3atBJI(

E

A

qe
IK HA:
[

4o VII xa'rtropur;

:

VIII ao X Kareropw

I4IHA "M A P Illt ll[ A" _ OBJIACT TIJTOBAI,IB
men.: 032/ 907 800
lln B;(I4B, 6yn. "Mapvrga" 57 A.

OE

e-m

if

::

Qarcc: 032/ 95,l 934
web: www.ryaritsa.bg

obshtina@maritszr.org

Заличени обстоятелства съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД

Vmetpucdaemtt:...

IIPOTOK()JI
nnec 10.04.2017 r.,
,,Mapl{qa" Ir BbB Bpb3Ka
l\b 75, B3ero c rporoKon
]IAOIIIIIHI'I CEJICKOCTO

rKe.rrae[pl ,ua HaeMar
KaAacrpaJIHLIre perI4CTpIj

Ce cr6pa KoMrcus
Korrracu-fl B cbcraB:
flpeAceAareJl: LIHN(.

t{renoee:

1.

09 - 67124.0I.2017 r. sa
Peuenne Jrlb 5, e:er:c, o rlpoToKon Nb 2 ot 26.01.2017 f.' Lt3M. I{
4 or 28.03.201'7 r. u 3asllr.flentnfl' Ha co6creeHullrl Ha )KI'IBorHo
r{3rrbrIHeHLIe Ha 3aLnonel Jrlll

PII

-

14 xr,rB orHI4, perl{crpl4 paHI4 B J['In'rr:rpup aH ara uu(p opMaIIpIoHHa c

vu

rracI,tilIa
a c. Kareroseq

or

O6qHuorcus no3eMJreH Qoua ro

na O6ruIaHa
. c PeureHue:
U OOEKTII O
sa BAEX,

Kafrra

vl

CT,CTOB !

Munrcoe-3aNl lli:Mer na O6uluna,,Mapuqa"
ea KnuHKaHoBa - fr;4rerrop Ha AupeKIIul ,,O6Iqrlncra

Hr,re B 9:00 vaca, obc 3iu[aqa Aa orlpeAenz neo(jxoAltMara:]a
Koruucugra 3anorlHa
rnorq or nacurla n Mepu ne pe;1a Ha qJL 37 u, u.4 or' 3Cll33 u pa:npeAeJll4 vMorvITe 3a
Karer:oeeq.
Bceru or rrreHoBere fia xouzclrsra IloAnnrlil ,4eKnapallng, qe:
1. He e ,,cBBp3aHo :rr{ug" [o cMr,rcr,Jra na ]3iu<ona :ia npeAorBpartBaHe I,I )'craHoBsBaHe
r,rHreplecr.r c noA4nr{Te saNnnenns 3a HaeMaHC:r Ha Mepta Irt ilacvr\a or o6uuscKl{t rlo3eM
qJIEHCIBE HA TEXHIITE Y
14 urrlr KoHTpoJI Hltr oprarn a.
2. Hstvra MareplraJleu faulepec or pe3 ynra'll t4're or 3atrle.Il,aHl{ero.
rro cMr4cbJra ua l.Jaxona 3a rllpeAorBparsBaHe Ir )'craHoBtBaHe
3. HsN,{a LIacreH 14
r4HTerlecI4 oT pe3ynTaTl4Te OT 3aoe,4aHl'Iero.

4. 3aauNaBa ce [a na]tr s rafiHa o6crcrqrercrBaTa,

l(ol4To

e y3Hiln lal

rrs

Karr,[I,IAa:f

nr4rjleTo Hur c.

ron$nrumr n:r
$rrn4 urrrl e

ron{rurr

n;l

Bpb3Ka c paooTarar ct,I

B

KOMIIOI4'TA.

5. He e cBbp3auo n
o6uluncxufl rIo3eMJIeH
Clre.u usurnHeHlle
pe,{a raa rtxHoro rlocTbrl

rro cMIrcbJIa na lilli c nor:ilnltre 3aiIBJIeHLIt 3a HileMaHe Ha

ilacunqa o'r

LInId C IilICHOBC HA TEXHI,ITE YN]PABI,ITEJIKI VIIII4 KOHTI)ONHPI OPIAHI1I.

fopH[Te npoIIeAypII

KoMI,IC]atTa IIplIcTbnI4 KbM pa]rJlexAaHe Ha

BIEHIryTA IIO

3a HaceneHoro Mflc]lo.

K-olrucnsra

K:OHC]]A!fIIPA:
HaTia Kaprtr Ir
I, 3a naeuaHe Ha Il,lepu 14 nacv:l\a o:1 O6qur:tcKgs IIo3eMJIeH (ponp, no
(lIeABa:
KaAaCiTpaIHIrTe peD,rcTpI,I Ha C. KaJleroeeq ca BlxoA]1lpaj],x:w KaHAI4AaTlrTe, KaKTO
I{B|AT]IOB
- KanAuAar J\b 1l ifa Qurnvecrco rnl{qe: 3IIMBIAEJICKII IPOII3I]OAIITEJI
2
Ns
yn.
Crarnl6ortuftcrll"
,,,ArercaH4tp
TPEHXAOIIJIOB c rocro.rrHeH aApec c. Ki:rerroseq,
!'I IIIVIOTLI C
C noaaaeno satsrrelire c Bx.J\! 94-00-2\'t3-(5y10.03.2017 rolusa 3a HaeMaHe Ha IIo3e
perucrpll
Kane)Ko.Beu
c.
KaAacrpurnHnre
rKapra
Ir
HaqrarJ Ha rpaftHo nons
,,flacurqe" no KaAaorpaJrnura
3a oTlrne)K.traHe Ha nacvwEtr XI4BOTHI4.
e J$ 1 rrcrm
F.oM1acuqra o6crofiuf ce 3ano3Ha c nperc;Ta]BeHl4Te or KaHAIrAarvre AoKyMeHTI{ (llpuno
HacTc).r{ulr4{ tlp oroKon. )

Cle4 xaro ycraHoBrr peAoBHocrra Ha IIo,]IzrI[eHr{Te
BCeKU KaHArrAaT nnorl

AorKyMeHTu, KoMllcHflTa olpeAenl,I

NIdiMATaL

34

3CfI33 rr pa3npe[e rv

LrM

3a 3eMnr{uero Ha c.

Kalexonerl

KaKTo cne,rlBa:

PA3fIPEAEJIEHLIE:
CVI

ofr@ B 3

l. 3a Quuqecro rrq : 3EMEIE JICK I4 IIPOI4SI}

OAI4TEJI TOAOP I4BAHOB TPEIINAOI,IJIOB
N 2, xarro cJIeABa:
I'I I4MorlI c HTII ,,flacuule'", ,,Mepa", ,,ILrBaga" -- fIoseIvIreHI{ rlMorl,rt c Hlllt-]
,,flacl4u1e" no KI(.uKP na c. Kaleroneq c o6rqa nnorq lQJi 4xa, VI rareropvrs. crlJraclo AoroBopr4 3a rraeM.
O6rq 6poft )KlrBorrn
iA eAuHkruu: 24.8 B xuBo:rHoBtAeH o6exr I{s 4147-015g s 3eMnr4ruero r{a c.
Ka,reroneq. Hopua IIMJI
)KE:377.000 ara 3a r.rMo'rr{ or r-7 Kareropas; 754.000 AKa 3a r.rMorr,r or g-10
c nocTorHeH aApec c.
Ilorssauz rro3e

BeII, ylr" ,,AleKcaH4rp (Srarra6orviLcKur"

KaTeropl{r.

Karo nse rpeABrdA rop
rr nporoKol Ha l(C na c.
orrpeAenv Aa ce [pe
rracr4rrla or OII@ 3a cpoK
2021r.;2021-20i12 r. ), xa
flo:el.ueH t,rvor

crc 3assre:uue Bx.J\b g4-00-293-(5)1rc.8.2017 ro4ranra, KaK,ro
neKoBerl ot 24.10.2016 r'. u flzcuo na Kuera Ha c. Karerconeq, KoMrrcrr.f,r,a
na : 3EME{EJI C KI4 IIP OI4 3 B O
IUTE n T oAoP I4BAHOB TPEHAAIOI,IJIO]B
5 (ner) cronaHcKrr roAr.rHrr (2017-2018 r.;2019-?.019 r.;2019-2020 r.:202ctLI BbB Bpb3Ka

cne.rlBa:

J',1!

u 6pot nacwgnuxnB,crHu, orfJrer(AaHr4 B )t{r{BorHolrbneH
o6err (rocrorHeu o6err) l'le 4147-0158, perncrpr{paH n llurrrpupaxara
Onr4c Ha slrAosere

rurpopuaryronua cucre ula xa EAEX,
3II TqAOP T4BAHOB TPEHIAonJOB

Buaone

Koe$rqrem

nacruqHlI

3a

x14BoTHA,

crr,raono $ 2. r
or !,P ua 3Ctl33

nptrpaBHrsaH€
HA

CbOTBqHfr'

BhI XIBOTH'

xru I I(E
c6fr'lacHo

$2:or
!P

na

3CIl33

35300.4.3-qacr
or 2.443 txas
IOXHATA I{ACT

cgo6onHra

Osqe or MecrHn
(annrxrouua)

Cre4 zsnrnneHze

PI,ITE IIO PA3IIPEAEN'III.E HA HEOOXOAKTMATA

Ha

rracr4rrla rz Mepr4 no peAa Ha

34 BCEKLI KAHALIAAT NUIOIU O:f

.3J u, u. 4 or 3cll33 3a:leMnrrulero Ha c. Karexoserl KoMlrct4rra rrpeAnara Hil
qa" 3a HaeMarenrr Aa 6:sAar o6seeuu KaHALrAarr4Te, orrvcaHr4 B l-OpHOl\)

Krraera na O6qlrna
pa3[peleneHr{e.
KoNrr,rcusra [pr.rKJrroqr4 pa6ora ua 10.04.2017
O6quua,,Mapuqil" na 10. .2017 r. s 16:00 qaca.

TIPEACEAAT.EJI: u

r., Karo npeAaAe Hacrosrqrrfl rrporoKoJr Ha Kl,rera

I{HKOB

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2
от ЗЗЛД

TIJIEHOBE:

aBa

JIIIHKAHOBA

IIKOBCKA

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

oAop0Ba

u11

Z:ncryelru

AoKyMeHTrr

flpe4tcraae Hu or KaHAlr.qarure
KaHdluAar Ns I :a HaeM ,,Ilacurqe.,

B

c. Karexoseu

L

Onzc Ha

Br.r.rloBere

B

I 6pox nacurllHr4 ceJrcKocronraHcKr4

xr4 BorHr.r

t*

06eKr, per.acrp.r{paH B l4urerpupanaTfr4H0 OpMarIr4OHHa Cr4CTeMi HA BABX.
2. OnrEc Ha co6crBenr4 l [OI3BaHLI I{MOTr.r c I{TII - tlaculqa, Mepu a
IIJIBATI.I 3 A TEPI,ITOPLTflT A H rlrnara cTpaHa:
3. .Ilernapaukrfl. rro 'aL 99 at.l, r. 4 or |III3C|I3;
4. Konze or AoKyMeHT ra caMorr4rrHocT 3a {[usrauer:xuTe Jrr{qa r{Jrr4
H0Tapr4anHo 3aBepeHo
TbJTHOMOIIIHO Vt KOITAe OT AOKyMeHT 3a
OTfJICX.4AHI,I

XI4BOTHO] bAeH

CAMOJII,IIIHOCT HA YNbNHO} orrleHoTo

5. Konue or

.rIoK

W

nr{qe;

'MeHT 3a petfr.rcTllarln{ vrv eAr4HeH [Nru44a4t, rM./il_ - j'./t,t; A'
t
Ha lopl4,4r4rrecKcrTo JIvt\e unv eAHonr4qHL,If L'a4J,.oou,,ti'.(tl^'"cy ?n

z4enru$urarlr.roHeH KoA
TtproBeu. cunacno .uI. 2 or 3arona 3a rbpl'oBoKzt DerilctbD:

6.

Konue

or .uoKyMeH 3a caMoJrr4qHocr

npeAcTaBnrBarqo TbpfoB(
AOKyMeHT

3a

la

CaMOJrr4rIHO ;T

yrlbnHoMorlleHo oT Hero

J

Ha $zsnuecroro

Jrr4rle,

rrpr4 rrpoBexAarreT() Ha nporleAypaTa, vrrrr4

I,I HOTIIPI4I}NHO :]ABEPCHO IIbJIHOMOIqHO

HA

dIIE.

7. Konze or yAocroBepeFr {e 3a perr4crparlr4s Ha xr.rBor}roBbAeH o6err c
ceJrcKocTo|l rHcKrd xr.rBorrrrd s
I4HrerpupaHara
untbopuaqrroHHa cLrcreM€l sa EABX.

rracr4rrlHr,r

(OM

I4C

I4r[Ta C5|JIaCHO nOAaAe HOTO 3lUI BJreHae

Ll

le

r
.

Ha:

!

()

"6od.*eHnx
.......aKa or I lo VII Kareroptn;

....-..........rxa or VIII 4o X xartroprr.

e

r,rHA "M A lP'lt{ u

OE

lIn

Az.B,

A" -

6yL "MaPuqa"

il: obshtina@rnar:itria. org
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OEJIACT rIJrOIlAr4B

met.:

032/ 90"7 800
Qarcc: 03.2/ 951 934
web: www.marilsa.b,g

Заличени обстоятелства
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

VmetpttduruM: ..,
Rnem rua Odwuua
/

".

TNMLITbP

fIPOTOKOJI
,,M[apuqa" I,I BbB BPb3Ka
J\! 75, B3ero c rlporoKon
la(luuIHI,I Ce
N(EJIAEIUI{

AA

ria 3anoeeA Ne Plt - 09 - 67124'01.2017 r' nil Krrlera sa O6ulnsa
c Peruenne
Peureurae J\b 5, n:ero c rpoToKon Ne 2 or 26.01.2017 I., I{31\d. I{ AoII.
o6erru c
xs.IBorHoBtAnu
Ha
s 4 0r 28.03.20'l-tt r. n 3asBrelr4fl. Ha Co6crseHurlr
rra BABX,
xr4BoTHI{, per1IOTp}I1l aHz B ZlnnerpHpanara un$opMaUI'IoHI]ia cl,rcTeMa
yr flacprlla or, Cr6rquncrprr no3eMJIeH Qona rlo KaAacrparHara Kapra vr
pr3rrbrrHeHre

Anec 10.04.2017 r.,

HAEMAT

KaAacTpanHI4 Te perl4cTpl',I

a c. BofinoAr4HoBo

cbcraB:

Ce cn6pa KoMucnq
KoM[cIaq B cbcraB:

p MuHIton-3au. rrr,ler na O6nvna,,Mapraq€t"
kn"r*urro ra -" jf iapexrop t'r a Ar,rpeKrlrrr,,O6irqnHc.ra co6 crleso cr"
1. ,{ec
KoBcKa - C'r. ercuepr ,,O6rqnr+cra co6crBeHocr"
2.TaHfl.
'u. c neq vraJrzrcr,,,O 6iu1r'rHcxa co 6crBeHor)T"
3. Xanera oAopoBa - f
qiaca, c.bc 3a.Aarla Aa orrpeAeJlIa neo(jxoAuMata 3a BceKlLI KaIIAI4IIaT
KoMr,rcr,rqra 3alor{Ha c"au""" e 9:10
Het c.
'37
lnou oT rIacI4IrIa I{ MepI4 ro peAa Ha qr. n, at.4 o'r 3ClI33 u pa:npreAeJlu I4MorI{Te 3a 3eMJlrrrlero

llpelcelareJl:

I4HX.

qrenose:

Bclftno.uuHoso.

qe:

Bceru or qreHoBere {ra KoMI'IcI4flTa rloArI4ctl AeKnapallltt,
l. He e ,,cBbp3aHo n,{{a" ro cMr4cr,Jra na 3axoua 3a rllpeAorBparsBane I{ )'cr HoB.ulBaHe ua xou(fluKT Hac
prHTepecu c rroA.nr{Te saqfi3yrenus 3a HaeMa]:re Ha Me a r4r tracuula or o6unncKl'I{ [o3eMnen (fOu4 I'Im{
qreHoBe Ha TexHr4Te ynpalpurelpl UJII4 KOHI'pC)JIH.A OpIaE[,.t.
2. Hsua M aTepuaneH i,rurep ec oT pe3yn rirTI4Te oT 3atCeAaHLIeTo.
rro cMI,Icb,Jra na 3axoua 3a nlleAorBpartBaHe I'I )'craHoB{Baue Ha xou$marr na
3. HsN.{a qacreH I4H
r4rrTepec[ oT p*ynTaTI4TO OT 3aceAaHl4e',Io.
ne3:lr s tairnzt o6icrorrelcrBara, KoIaTo
4. 3aauxaBa ce

Ia

e y3I{aJI la/ srs Bpl3K& c pa6orara cu

n

KOMUCUSTA.

Ha MepI4 LI IIacrIilIa or
Ue no cMlrcbJra rraL TI] c [oAaJrvrre 3aflBJreHLIfl 3a HaeMaHe
5. He e cBbP3aHo
OP'TAHI,I.
VIJIV C IIJIEI]IOBE IIA TEXHATE) YII]PABI{TENI{ lIJIUi KOHT]]ONHI,I
oduuncxu.s uo3eMreH
Ha 3UUIBJIeHLI'flTa IIo
Cre.u nsntJIHeHHe H ropHuTe [poqeAypu KOMI,IC]ISTa npI4cTbIILl KbM pa3fnexAalIe
He 3a HaceJIeHo'TO Mq0TO'
peAa Ha r.flxHoTo [ocr:b
Kouucrasra

KOHC'IATLIPA:

I.

3a naeuane Ha l{epr4

14 rracr4rrla

,rr

KaAacTpanHr4Te perrrcTpr4 Ha c. BofteoAx{HOBO

-

KanAraAar J\b

l. 3a

O6Uut{oKI{t no3eMJIeH

C€t

Sonl no

KailacrpanHari} Kapri}

BXOAI{panI4 KaHAI'IAaTI4Te' KaKTO CneABa:

BACII-IIEB
Qurnvecxo Jrrue: 3ENI]ELEJICK]I fIPOII3BOAIITEJI 3AIIPqH

H aApec c. Clprlra, O6qAHa,,JPaK{rBcKI4,, yll, ,,Eauo Kupo" Ne 15
XPIICTEB c
c
c uoAaAeno :arnnerJue c Bx.Ns g4-00-29:\-(4)110t.03,,2017 ro.quua 3a HaeMaHe Hia rro3eMJIeHI4 I'IMor'lI
Hat
c'
perucrpr{
Ka,AacrpaJrEII4Te
h
Kapra
Hiltrr,rH na rpafino non$eaHe ,,flacurqe" ro KaAacrptulHila
Bofteo.[[HoBo 3a orfJlexfiane Ha rlacuxrgl4 )IQIBoTHI'I'
(ltlpraloxenMe N 1 rru
KoM,ncuqra oocrorarrb ce 3arro3Ha r] [peAcT'aBeHrrre or KaHAr{AarI,ITe AoKlrl'4e111t
H acrot[Il4s nporoxon.)
sA
p9AOBHOCTTa. Ha IIoAiaAeHI4Tr3 AOKyMSHTI{, rouracnfra olpeAenu Heo6xO4rauuriil
CleA raro ycraHo
nacvrrlau ,,taepvl,c'brJlacHo troAalIeHI{Te 3aIIBJISHI'{I ul no pe4atHasl.3T vt,al" 4 ot
BrseKU KaH.IIIIIZLT

rlnoq

I

3ClI33 u pa3rrpeAenr4

rI

I. 3A
1. 3a QuruqecKo
nocTorHeH ar,pec c.

3a 3eMrrr.nqe'ro

HEr

c. Boirno4uHoBo, KaKTO cJreArla:

TPA3fIPEAtEJIEHtIE:

fIA

vl
3EMEAEJICIil{ IPOI4I3BOAI4TEJI 3AIIPfl II BACIAJIEB XI'I{CTEII
C
ua, O6rqnua,,PaKc,BcK."",yn.,,Ba.Io Kupo', J\! 15, KaKTo c[e.IIBa:
- llol:nanr4 rro3eMJl HI,I I4Morr{ c HTII ,,fla,ourl1e,,, ,,Mepa,,,
,,JILtBag;a,, _ HflMA.
O6u 6pofi xl4Borr{ tr err'rHr{rlr4:65i.zI B xrlBor]Hor}bAeH o6err },lb 4135-0051 n 3eMJrr4rrl,ero
Ha c.
Bofrno4zuono. Hoprvra lI
sa xE: 1308.000 .qKa 3a rn\dorrr or r-7 Kareroprrr,:,2616.0ao
AKa 3a svrorz or g_
10 rareropax.
Ka'ro ese npeABr4A

Horo rr B:bB BpB:irca. crc 3assrenue Bx.J\s 94-00-293-.(4)110.0:\.2017
rogy;g1a. KaKro
nporoKon na KC na c. rfino4znono ot 0:5' I0,2016 r. z
3arrucKa
ua
Kuera
l[oxra4Ha
na c. Bofinc)AktHoBo c
BX. JE 10-00-793109.11 2016 r., KoMrrrlrrrra orpeAeJrrr ra ce ilpeAooraBrr
rra: 3EME,4EJICFIZ
IIPOI43BO.UI4T'EN 3A.II -flH BACI4JIIIB l:pztcrEB na'"'ra
or oII,o 3a cpoK or 5 (ner) cronaHcKr{
roArrHr.r (2017-2018 r.; 20 -2019 r':2019-2020 r.;2020-202r
r.;2021-2022 r. ), narro orre.rrBa:
Lr

lloseMreH avor Ns

flnoq

sa

ouuc Ha Br.raossre a 6por nacuuluu xr4BorHrr, orrrex.aau"liii6ir{o"rne,
o6exr (nocro.raeH o6exr) MI35-005 1, perurcrpupaH a I4rrerpuparara
sHrbopuaqaogna cucreMa ua IIABX,
3tI ]3ATIPflH BACIIJ'IEB XIPIICTEII

HaeMaHe,

cro6pa:ex
a c,tJt 37
z, an.4 or

3CIl33
/AKU

BrAose
tIac14IuHtl
)I{14BOTHI,I,

mr,rircno

1i

or !J?

3ClI33

Ha

2e

3a

Onrc ra
Braosflc

npupaBHrsaHe

6por

HA

nac{uHr

cloTBqHut
ata xraoTHH
xru I )I(E

rencKomcnaH
cKH

c6fJracHo

xr

$2:or

M o6em

!P

Epofi

I

)KI4BOTI,IHC

KU

eAuHltL\t4

XtB(mX

OT|NE'(AEHtr

B

aoThoBlaH

no

BIIA,CBe

)KHBOT}I'I

xa

3CTI33

I 1845. 15. 1-.{ac"r

lose,,qa Ha,q 2-

or 43.083 ara s

FOA. 3a MOCO

IOXHata qacT

cro6o.quz

fone4a o'r 6 u.

Ao iZ roA.

sa

Meco

CreA usnurFreHr,re Ha IpoIIeAypI4Te IIo pi}3npeAen{lFle Ha Heo6xo[vMara 3a BceKr4 KaHAprAar,
rrJrorq or
lacnlqa r,r Mepr4 rro peAa Ha qr. 37 n, aJr.4 o'r 3iCIt33 :a set\armrrlero Ha c. l]oftno4uHoBo FioMr4
cvrflTarrpeAnar.a
ua Kve:ra na O6quua ..
qa" 3a HaeMareJlr{ la 6r,Nn o6seeHz KAHALT)\ATUTe, Orrr4caHz E ropHoTo

piBrrpeAeJreHr{e.

Konazczsra [przKJrro
O6rur.rsa ,.Mapzqa" Ha 10.

TIPEIICEAATEJI:

pa6ora na 10.a4,2017
.2017 r. s 16:00.{aca.

r., r(aro npeAaAe Harcrorrqu nporoKon Ha Kirrera

TT

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

TIJIEHOBE l. il

IIHKAIIOB

A

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

olP'osa

sa

llpe.ucraseyu ol KaHAI{,4arI4re

I,llucxy evn,u.oKyMeHrLI

KanAnAar Ns I sa HaeM ,,flacl4.Iqe"
c. Bofigoannoso

ea

1. Onrac Ha BLI.IIoBere

u opof, rrac[TIIHI{ cencKocroIIaHcKLI xt4BoTHI{
OTIJIEX.IIAHI4 B XI4BOTHOTI ;AeH o6eKr, perr.Icrpr,IpaH B I4urerpupanara
r,rHab opMarl[oHHa cllcreMet HA EADX.

(

c FITII - lracuqa, Mepu n
rlrnara
crpaHa;
IrvBaJ{u 3a TepI4TOpVIflT A H
3. ,Ilernapaqut no wr.99 arr. 1, t. 4 or lIfI3ClI3;
4. Konue or AoKWeHr !a caMorlrrrHocr 3a fiusu.recrure nl,Iqa unl{
HoTapuanHo 3aBepeHo rbnHoMorrlHo vr Korlue oT' AoKyMeHT 3a

2.

Ouzc na co6creeHll I

noJr3BaHLI LIMorIr

0

caMoJI[aIHOCT Ha ynbJIHOl ouleHoTo nlrqe;

5. Konue or

.IIoK

'MeHT 3a perfl4cTpalll4s ulrr4

eAI4HeH

u4enrz$urarlaoHeH KoA Ha ropLt.4l4qecKoTo JrLIqe IZJILI eAHOrpIqHI4s
TtpfoBeu, ctrlacno ql. 2 or 3arona 3a rbpl'oB()Kl{t peruIcrbp;

6. Konze or

AoKyMeH

B

nk,

k4t

'/.uil- b)/UE

LdL

u",,y

- Yl I

' 3a

rrpeAcTaBntBaIIIo rspfoB( qa

caMoJrr,rqHocr Ha $u:uvecxoro JII4IIe,
npll [poBexAalleTrc Ha lrpolleAypaTa, UIJILT

AOKWeHT 3a CaMOJII{IIHO )T pr HoTapLIUIJIHO :laBr3peHo TbJIHoMOIIIHO Ha
VTIbNHOMOIUCHO OT HETO

J

t,Ille.

7. Konue or yAocroBepen re 3a perr4crpaqatr Ha xLIBoTHoBbAeH o6err c
nacl{IrlHLr CeJICKOCTOTI IHcKr4 xI,IBorFIlr e ?IurerplrpaHara
zndoouaul4oHHa clrcreMa na BAEX.
(oMncrflTa c6DlacHo flo,qaaoHoro 3zuBreHI.Ie

I
,e
.

ro KoHcftnxp4
KaT€fopl4rt;
xareropu-s.

......:.1.......pxaor VIII ao X

H

qe

IIHA "M ,A P II U A\" _
oBAI4B, 6yn. "N{ap,uua"

5'7

A

mail : obshtina@)naritsa, org

OEJIACT TIJTOBNZIB

met.:

032/ 9A7 80()
Qarcc: 032/ 951 934
web: vrww.nraritsa.bg

Заличени обстоятелства съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД

VmmpucdanilJ|4: ..
Knem na O6u.t

/nuMu

,t

P

N*AHOB/

IIPO1'OKOJI
nnec 10.04.2017
,,Mapnqa" I4 BbB

Il! 75, B3ero c n
nacr4luHr,r

eJrcKocToIIa
)Kenaeluu .44 HaeMaT
c

KaAacTpanH14Te

Ce cr6pa KoMrrcu

., B r43nbrrHeHr.re) Ha 3anoeeA }le PA - 09 - 67124.0I.2017 r. na Kvera na O6uuna
c PerueHne ).1! 5, nsero c nporoKon J\b 2 or 26.01.2417 r., LI3M. LI Aofl. c Peurenue
Ili:4 or 28.03\.201i'r. u 3asBJrenvs.Ha co6crnenzqlr Ha rfl{BorHoBb,r,nra o6errra c
xr4BorHr{, per[crpr{paHlr B l4nrerpupana:ra uu(lropMaIILIoHHa cl,Icrel\ra Ha BABX,
Mepr4 u nacrula or O6rqrmcrzr rro3eMJrer{ Qoug lro KaAacrpilntretra rraIrra vI
Ha c. fpalp ZrHaruerso
B CbCTAB

:

KoMucras B cbcraB

llpegce4aren: rrHNft llemp Munxon,-3raM. KMer Ha O6rquua,,Mapuqa"
KrzHranona - f{upexrop Ha ALTpeKIILI{ ,,O6rqrzncra co6icrseHocr'''
9renone: 1. Aec
2. Tans Craftxoncra - Cr. eKcrlepr ,,O6qIEucxa co6ctneuocr*'
To4opona - f )r. cueq vaJrv'c't,, O 6Iqrancra co 6ctseHo ct"
3aceAaHr.re s 9'..20 qaca, cbcr 3aAaqa Aa olpeAenu ueo6xo4l,IMara 3a BceKrI KaH;qI{Aar
Korrncusra
nnorl or nacuqa r4 Merbr4 no peAa Ha rrJr. 37 u, at.4f or 3ClI33 u palnpeAeJrla LIMolr.ITe 3a 3eMJII4rIIero Ha c.

fpa$

IrlrHau.reBo.

Ha KOMr,rCr4{Ta IIOAn r4oa Ael(napallrrfl,, I{e:
Bceru or rrJreH
1. He e ,,cBbp3aHo rr,rqe" no cMr,rcbJrer uer 3arosa 3a rlpe,qorBpar;IBaHe I{ yorauoBf,BaHe Ha rou(fnurr ua
r{HTepecu c rroAaJrlrTe 3a.rrBJreHrrf, 3a HaeN{arre Ha Ivlepu II lacruIa rlr o6tquncKl4t no3eMneH Qong )nlil:l1- c
qJIEHOBE HA TCXHLITE

14

I4ILU K0Fr:rporrHr4 Op[aHI].

2. Hst'/la rvrarepuarQH I4HTepec or pe3y,IlTarrre ou 3aoeAaHl,Iero.
3. HqN,ra qacreH rafrrepec no cMrrct,Jra na 3aronia 3a npeAorBpartmaHe .LI ycraHoBflBaHe Ha xou$lurt ua
oT 3acelaHr4e'ro,
r4HTepecr4 oT pe3y
na3l,r
B raitna o,6closrercrBara, Kor4To e y3HaJ'I la/ ers npb3Ka c pa6orara cu n
4. 3aarnNaBa ce
KOMI,ICI4.'ITA.

5. He e cBbp3aHo

qe no

cMl,Icb.]ria Ha T3 c roAanr{Te 3atBJIeHr4r 3a HaeMaHe Ha MepI4
HAVTIWL C rrJreH:oBe Ha rexHlrre rlpaBl4Tenv u;.ru KoHTponHI4 OpfaHI4.

lll IIacIIIIla oT

o6ruuHcxur rro3eMJIeH
Cre.u u:ntJIHeHIre Ha fopHr.rTe [poqerAyppt KoM]acnrrTa rrpr4cTsrr?r KbM pa3rne)IqIaHe Ha 3atBneHl,Itra no
BaHe 3a HaceJIeHoro l\4rcro.
peAa Ha rrxHoro
KoMnclrsra

I.

3a naeuane

Ka,qacTpanHprre pe

H

u

lKOHCTATIIPA:

rracunrli] or O6nluH0KLrr rro3eunrln Qc,uA rro ]KaAacrpzulfriara Kapra ]I
14Hac. fpa$I4r'rranueeo ca Bxolupanll KaHApIAarLITo, KaKTo oneABa:

Mepr{

-

Kanluaar l\b I 3a Qusu.recKo rr nqe : 3EMEAEICKI,I IIPOII3B|OAI,ITEJI I,IBAH .PAHIIIJIOB
TIAJI0B c
HeH a.4pec c. fpaf, IrlrHauae:no, yr. ,,feoprz C. Paroscxu" Ils 4
Hr.re c Bx.J\s 94'-Cl0-2!.93-(2)1I0.03.2017 roluna 3a HaeMaHe Ha rIo3eMrIeHLI IIM.OTPI C
C no.qa.4eno 3a.g
re ,,flacurqe" tro KaAacr]lanrrara Kapra 14 KaAa(lrpaJIHI{Te perLIcrF)I4 Ha c. fpa$
HarrprH ua rpafino u
I4rnarlreeo 3a orfJ]

-

HA IIAC}IIUHI{ ;IKI{BCITHT4.

3a Quuruecno Jrrrqe: 3EN{EI{EJICKI{ IIIIOII3BOAIITEJI CTOIIIJI IIEIITIEB
Kanruuar J\it
HeH aApec c. fpaLQ IrlrHalueso, ]n. .,Oreq llaracuft" l,{b 13a.
CTOIIJIOB c rr
C noAaAeHo sat enr.re c Bx.],{! 9'+-Cl0-t\93-(3)/10.03.2017 roauna 3a HaeMaHe Ha rro3eMrreHr.r r.rMiorr,r c
HaqrrH ua rpafino no Bane ,,flacurqe" tro Ka.uacr]panrFrara Kapra r{ KaAa{lrpaJIHI{Te perl4crpl4 ua c. fpa(p
Irlruarueeo 3a orrJre

C HA

IIACUXIHI{ :KLIBOTHTI.

Konalzcn.f,ra o6crofr

ce 3arlo3Ha C Ilpe,AcraBeHllTe OT KaHrr4Aarr4Te
Aor,lyMeHTr.r

Hacrorrrlr4f, nporoxon.)

Cre4 xaro ycraH

'I

BAeKLI KaHAIIAaT fInOUI

3Cn$ r

(Ilpzloxenue

J\b

I

xrrrl

pe'qoBHocTla

IIil noAaAeHl'rfe AOKyM9HTI'I' KOMI{oI4[Ta orlpeAenIE neo6xoAr,rMaTa
3a
u Mepu:, cblJlacHo rrloAareHrrre 3arB.lreHa s. h rro per,a Ha ,rr.
3,1 u, a;.. 4 or
re 3a 3eMnr4rr(ero l'a c, fpaQ Irlruarueno, KaKTO
0JIenBa:

T naoEula

pirrrpeAerrrz

P.A3IPEAEnEHZE:
-

Jr

IIocTo_f,HeH aApec

-

rf q e

oil

OB

A

1. 3a Qusuvec

: 3 E MEn[[] JI C KkI IltP OI,I 3 B O I,UIT JI vftr nilpl.nrfuO
n:,

. fpaO I4rHarzesc,, y:r. ,,feoprz C. paroBcKu,'J\b 4,
eHI4 I'IMorr{ c
,,rlac[rqe", ,,Mepa",

llr'll

flo:rssaHu
,,flacurue" no KKuKP

xarro

,,rLrBaga*

-

cnenBa:

fIoseN{reHI,I

n

Erro n

"
IaMorrI c I{TII

c' fpa$ I'Irnarrzeao rl o6Iqa nnolq 211.446 4xa, VI Kareropr{r cbfJracHo
AoroBopr{

3a HaeM.

O6rq 6poft xr,rBorr4
Irlrnarzeeo. Hoprua

e4urHtrr\u:
sa

XE:

KaTeropr4r.

3

ji n xcunorHoBbneH o6exr Ns 4198-,0063 e :rer,rrzqero

Ha c. I'paS
700.00t) ,qKa 3a uMorr4 or 1-7 xareroput; 1400.000
ara 3a rdMoru or ig_10

Karo ese [peABr{A pHoro r4 B5B Bp'sKa
3asBreHae Bx.Jrls 94-.00-293-(2)110.03.2077 roruna KilKro
'rc
rrporoKorrkr Ha KC na .fpas zrHarveno' or'08.07.2016
r.; 2r.09.20,16 r..rr or05.10.2016 r. u,{oua4Hu
3arrrlcKl{ na Kvera Ha c. paO zrHau.rsBo c sx. J\b 10-00-691/27.09.2016
r. r{ BX. Ns 1cr-00-g
i.zot o ..,
KOMI4CI4TTa onpeAenu
ce npeIocTaB.'IT ua: 3EMEAEICKI,I IIPC)I43BOAi4TEn
Lr

$Baj

I4BAH P,{HfEJtoB

r{AJIOB racunra or Oll 3a cpoK
or l0 (4r:ce'r) crorr,aHcrKz roAuHt4 (2017-201g r.;201g-2019 r.;2019_2020
r.;2020-2027 r.;2021- 22 r.;2022-2023; r.;2023-2024
2024-20?-5 r.;2025-201t6 r.; zoze-zozl r. ).

r.;

KAKTO CNE,IIBA:

llosevreH aruor

Ns

llnoru:a

Oltfic

HACMAHE,

o6

c:ro6pa:ee

err

g]raoeere n 6po.r nacr.Jrrlgrl;l{}rBo.r.rr,

Ha
(n

ocroareu o6ercr) N:

uurpopuaqraoHHa cr4creMa sa

a c,rJr.37

4

1

oranernAarrl-*-nuor*or-"*

98-0063, peru crpr{pitH a l{urerpupanara

BAEX, 3II I,IBAH PAH|EIOB r{AnOB

u, a]'.4 oT
3Cft33

llxal
Koe$rqrern

BaAose
IIACl.IIIIH14
)IC.ttBOTHt.t,

r

crrracHo

$2

or.{P

3Cfl33

Ha

3a

Onrc ta
BhIOBft ff

nprpaBHrs{He

6por

HA

nacuuIHx

CbOTBflHI'

cencKofronaH

XHBOTTIH

cxk

I

orie)KAaH,

)tr(E

B

c6fJlacH0

xuaoHoallH

g2:or

M o6€m

!P
III4

xliBffil

BU

ttu

na

3Crc3
Ns

foseaa

17806.61 391

Ha.q 2-

FOJI. 3a Meco

qACT B

rofox3Tor{HaTa My

qacr or2l 360
AKA

tII4 17806 61.3n:mH

ClfI

flopa4z roBa, se
PAHIEJIOB qAJI
or Hape46a lvs 2 or

IPCACNEHI'I' 3A HAEMAHC OT 3EMEAEJICKII ilPOI,I3BOAI,ITEJI
I4BI\H
fII,l }lb r7806.t51.3 ne nonaAa n aKryanHur oneuuiurr{3r.rpaH: crofi no cn. 5,
an.2
1

rIoAIIOMafaHe no cxeM

r'r MepKrr 3a

nnarqaHe Ha nJroru, sa

IIZ }le

t.o.".n"t"-;";il;

17906.61.3 He ce.4bnxr.r

Ao Kl'ajr
ua2078-2019 crorra
ronnHa.
2.3a Qu:uuecrco
qE: 3EMEAEJICKA IPOI,ISBOAI,ITEJI CTO]AJI
IIETIqEB CTOIIJIOIf c
trocTof,HeH alpec c. fpaQ IrlrHarzeso,
llavtcuir,,
J\! l3a, KaKTo cJrenBa:
)n. ,,Oreq
- florssaur4 rro3eM 14 HMorIz c HTII ,,fla{lutqe,,,
,,Mepa,., ,,JII4Barlii, _ H.f,MA.
O6rq 6pofi )KzBorLr fl4 eAHHI4IIU:27 lB xzBorHoBbAeH o6exr
ir,lb 4198-0r)99 s 3er\{nr4rrlero ua c. fp6Q
llrHarzeso. Hopnra |IMn ga XE: 454.000,{Ka 3a uMoul4 or I-7 Kareropr4s;
908.000 AKa 3a r{Morrr or g-10
Haer\4

-

KaTeropr4r.

Karo sse rpeABHA ro
rrporoKonr{ Ha KC Ha c. f

ro

crc 3a-ssresue Bx.J\b 94-00-293-(jyl0.03.2017 rogvrutt, KaKTo ri
wruarueso or 118.07.2016 r.; 21.09.2016 r. rz o,r 05,10.2016r.
u Aox,raAHr.r 3arr{crKr4
r.r B'bB Bp:b3rKa

c ex. Ne 10-00-691/27.09.1!.016 r. I,I Bx. l1b 10-00-t143130.11.2016 r.. Kc,Mllcu.sra
Kuera na c. fpa$ IrI
Ha: 3EMEIIIIJICI{Z ilPOI43BOAI4TE,II CT97n II]HTIEB CT'OIIJIOB
onpeAeJrr{ Aa ce rpeA
racuqa or OfI@ 3a cpoK or 5 (ner) crorragoKr.I roArrHI4 (2017-2018 r.;2018-2019 r.;2019-2020 r.;2021JcJreABa:
2021 r.;202L-2022 r. ), ra
Onuc Ha gaaoeere u 6por nacltquu xltrBorHl4, orfnoKAaHh B xI4BorHoBbaeH
o6err (nocrorHeu o6err) Ns 4198-0099, peflrcrpt piut n Hnrerpnpauar:a

floseN,trleH tlMorNs

aHrfoprvra4rouna o.rcreMa sa E|A.EX,

3II CTOI'IJI IIIIHqEB CTOIIJIC)B

B14Aose
3a

nacr4rrlHl.r

nprpaBMBaHe

xl.lBoTHt4,

HA

r

CbOTBqHtr'

crmacHo

$2

or !P

I}CII33

Ha

BUA XXBOTHI
KcM

I XE

cbfracHo
A)rnr
,{P ua
3CTI33

51.113, or

nH Ns 17806.61.22

KOI]TO

44.2t0
AKA

nonaaaT

B

foeeaa Haa
foA. oT

2

MecTHI4

(aBmxroHHn.)

foseAa

or 6

M.

Ao 2 roa.

foneAa

or 6

N 2 roa.

u.

or

MCCTHI,T

(aeroxrouHr,r)
5

l.l

13

cfleqrraJlrl3l{paH cnol{ no

or 6.903 IKa or pa3rlpeAeneHllf, 3ia Har3MaHe or 3EME!(EJICX:I|
I4JI IIEHTIEI} CTOIIJIOB ilI,I Ns 17806.61.',12 He noraAa B aKryaJIHI,It
.rrr. 5, ffi. 2 ol Hape,q6a l\b 2 or 17 Senpyaplr 2015 r. 3a Kpllrepuure 3a.

AOrrycTr4MocT Ha 3e

KI4Te

flopa4u roBa,

rle

TIPOII3BOAIITEN

.rrKa

or lII4 N9 17806.61.

rrnoIIU 3a rroArroMataHe rr0 cxeMlr LI MepKI4 3a nnalqaHe Ha nJIoIq, ga 6.903
He ce Abnxm HaeM Ao Kpiu Ha20I8-2019 crouaucKil roAlIHa,

Cre.u usnsJIHeHI,Ie Hal lporleAypr,rTe no pa3rpeAentHe Ha Heooxo4vrllaTa 3a BceKIa KaHAIIAaT nJIoIq oT
nacvula LI MepI4 no pe,4a a qn. 37 vr, aJr. 4. or 3ClI33 :a seN{rzrqero Ha c. fpaS IrlrHarueeo KoMtlctlttral
Ha ,,Mapu\a'' ga HaeMareJIpI Aa 6'b4ut o6gseHI'I Kan41Iir4ufvrre, o[LIcaHI4 El
rrpeAnam Ha KMera Ha
ropHoro pa3npeAeneHlle.
pa6ora Ha 1C1.0,4.2017 r., KaTo rpeAaAe Hacrof,Iql4{ npoToKon Ha .Krr,rera uer
Kouucnma npu
.2017 r. e 16:0lJ qaca.
O6rqrana,,Mapzrla" Ha I0

TIPEACEAATEJI: II

Заличени обстоятелства
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

TIJIEHOBE:

1.

A

KnraHKa[r0ea

2.

Tass

Заличени обстоятелства съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

poBa

Kanazaar
c.

l.

Onuc na

OTDICXIAHLI
14

n

e

B

6pox racr4rrlrarz ceJrcKocronaHcKr4 N"uor""
o6err, pefLrcrpr.rpaH S zHrerp[paHara
a ua EAEX.

)BBAeH

)I<II

H(popMaqLroHHa

2.

Onzc na co6crseH

nuBaI.tI3aTe

4. Kouue ot

aonynoe

5. Kourze or

A

u4euuESr,rr<aqlroHen
cbfJIaCHO qn.

Konze

14

rroJr3BaHr4 r4rMoTrr

c HTII

_

,a."rrru,

Ha rlrJraTa cTpaHa;

caMOnI4qHOCT Ha yIrbJI

6.

ot

Nsl; HaeM;mr*;

fpa$ I4nrarreso

aot<

npelcTasnrBarrlo TT
AOKyMeHTu auron
rroMorrleHo OT He

7. Konue or yrocroBe
TIACI4IqHI4 CEJICK

4,,4

,.pr;

ar. l, r. 4 or IIII3C-IR;
3a caMorrrrqHool sa
6rszveCxrar.-zri;;nra
IIbJTHOMOTIIHO U KOrrrIe
OT AOKyI\{eHT gA
nuqe;

KyMeHT 3a perucTparlr4f,
rra rcpull1lsecKoTo nr4ue
23 or 3ar<on4 3a :rr,proBcKr,r,
r 3a caMorr4rrl{ocr Ha 0

IIJIU

E.III4HEH

rzJrr.r eAHOJILII{HUr

rla [pLr [poBe]rg{aHeTo Ha
14 H0Tapvanlro 3aBepeHo
rrbJrHOMOrrIHO Ha

per[crparlprfl, Ha xrzBornoBbae"
oOeo, a
IrlUrerp]rpaHa1a
a Ha EAEX.

Hr4e 3a

IaHCKI,I )KI4Bo,Trrrr n

84

st;;;;I."*rq",G

KauAuAar .ivs z
c. fpaQ Vlrsarueno

1. Onzc Ha nrzaoser
oTInexIaHVr B >KpI
r4HQopMarllroHHa

2.

C

Onzc na

6pot naculr:Hr4 oeJrcKocronaHcK, *"**
s4en o6exr, peu4crpLrpal B Llrurerpupauara
na EAEX.
kr rroJr3Barru LrMoru

c HTII

Ha IItnaTa cTDaFra:

_ racr4lrla, MeDu
u

99. an.1,r.4 or;nn:C
3a caMoJIaqHOcr sa SHsuuecKLITe ttuuu
un
HoTapr4rurHo 3aBepeH
nbnHoMolqHo n Korrr4e oT

4. Konue or IoKyMe
CAMOJIAqHOCT HA

5. Konue

OIIIEHOTO JIIIUE:

or

rzAeHTr40r{Kaur{oHeH

6.

Konze

or lo

rrpeAcTaBJUrBaxIo

r6p

AOKyMeHT 3a caMoJrrr
HOMOIIIeHo oT He

7. Kouae or yAocro
r,rHQopMarIr4oHHa

KyMeHT 3a pefr4cTparll{, I4III4 C.III4IIEH
Ha ropuA}rqe(tKoTo rI{IIe r4nr'r eAHOJILrIgItus.
23 or 3arcoHa 3a lbproBcKr,r.f,
T 3a caMonr4trHocr, Ha $ra:ravecxoro JrLrue.

14

r{e 3a perr4crparlur Ha xr4BorHoBbAeH
oOe*, c
CTe

aur,

&- ,ry#_

"O

rrpr4 npoBerK,4aHeTo Ha rrporleAypaTa,
v.nu
I4 HOTapzanHO 3aBepeHO rrbJrHOMOrrIHo
Ha

HcKr4 xr,rBrltrHr,r s

C

AOKyMeHT 3a

.l4Hrerpr4panara

bj
lrclnTa cbrjracHo noAa{eHoTO 3arBreHle
14
Ne 2 Krv Hero xoErcrarupa, qe
............. ......nra or I ,4o VII KaTeropr.rr:
. . .. . . . . . . ...AKa or VIII
ao X xareropnr

IIII4HA

,',M

fIOBAI4B, 61f,r.

A.

p kr II

A" _ oEnACT

"l\{ap,ptfa',

-,.,, i . _

T|IOBAI4IB
men.; 032/ g07 B0()

57A

Qa,rcc: 0J2/)?JI g34

Заличени
обстоятелства
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Ymetpttcdas&r4: .....
Knem na Odu4uHq ,;.'1
'qa:.'-/ rr4I[uTbP ,BAHOB/

IIPOTOKOJI
__

{Hec 10.04.2017 r.,

t

I'I BbB Bpb3xa

c)

:Yl!"tlu"
75,

J\lb

B3ero

.

.rporoool

i.2017 r.
r.

rIacI4IqHr.I ceJrcKocTo
Me
Ka.4acTpanHr4 Te perr4
cTpr4 r
tCe cr6pa KoMncuq
B

Itol,rucus B cbcraB:
Ilpe4ce4areJr: ,rHX.

t{neHose: l.
necuc
2. Tans
3. Xanera

c.

r

n"-

ua Knrera ua oorquna

wr.zv rI / r., II3t\d. lr
vr,zu
^2r30;?t;7,?!,
lI AOrr.
AOII. c pemeHUe

)HI'Iqa Ha XTIBOTHOBIAHI4
o6exru c
H{oplraqzoHHil uI4cTeMa
^^'t',_vvrrqq{l\rtrtr.1
cLrcreMa Ha b;A6l(,
EiA6](,
^rvJvrYrJrwn tpoH! IIo KaAa,crpanHara
Kapra rd

perrrcrlg1ap
Ir vr
V flacl4lr(a
fracrll(a oT
or o(
xLIBoTHa,

xenaeur4 Aa HaeMar

Crpoeao

CTAB :

p Mznron-3alr. roaer Ha O6rqzua,,Mapuqa.,

l

KoMucz.sra 3arroqHa 3a
lnottl or rracr4qa u Mepu

Crpoeno.

Bcexra oT qrenoBere Ha
1" He e ,,cBbp3aHo
IrHTepecr4 C noIATr4Te
TIICHOBC

';i.1ff':"f##L;l

HA TCXHI4TE YII

fJJJ,:x'";il:t^:.Tll"o'p"o'o,nli,.o6usucxzrco6crBe,Hocr,,
- Cr. ercnepr,,O6qa"a,*u

loBcKa
lAOpoBa
:I.aJJue

- fl.

.o6.rBeHo0r,,

c'er1 Uu'LrcT,,odrn;zHCra
co6crseHo.T,.

n 9:!f 0 rraca, cbc aa1?_.?_:!aonpeAenr4
neo6x Mara 3a BceKrr K2grrrAzrr
'rr' 37 tn, aJr.4 0r 3crt3S z pasnpe [enr4 U orLrre
.a 3eMJrLrrqe,ro Ha

peAa Ha

c.

vrcvrfl^ra noAn:rrca
leKnapaqv.f,

rro cMLrcbJra Ha 3iar<
HLrs 3a HaeMarr s
tru r4rru KorrTpoJrHt4 opfaHrz.

,,

tre

:

"{E;; T',?ffifl:T"ffiJ"Tffi"#iff":i

rcoHQlzrr

nal

Ooua; r4ru4

c:.

2. HslaMarepr4aJreH rrH
oT pe3y'nTaTr4Te 0T 3aceIaHUeTO.
3. Hxnaa qacreH 14
rro cMncbJrer ua l3arrcHa 3a
[peAorBpar'sBaHe a ycritHoB.rrBaHe
prHTepecu oT pe3ynTaTrrTe
Ha xoH$:lzrr Ha
oT eceAagr.rero,
4. 3a4rnxaBa ce ra na s
raftua o'6cro'srercrBara, Kor,rro
e y3Hiu /aJ nre Bp53K.
KOMI4Cfi.f,Ta.

,

C

5. He e cBbp3auo nuqe

oorrlr4ncKr4.f,

[o3eMreH QoHa

CneI zsutn"arra

"u
PeAa ua T.SXHOTO [ocT.r,rlBaHe
KoNracrlsra

3a HaeMilHe
;..'#.J#Ii,]1.::::TT:_tl*BrreHr{r
aBrrrelru'n" *ou'poffi
:.T'::: 11.':::::l1ryp

pa60rara

Ha Mepn

;#;

c,rz e

r rracuTrla, o.[

;H.lflTilo_:"'::',",,,i"p".*",n,,",ffi#ffi1'#X.,*"n.*,*,"u
HaceneHOTO MflcTO.

IIo

KOHCTATZTPA:
I. 3a naeuane Ha Mepr
KaAacTpanHr{Te

-

pefrrcTp" rru a i,J:::-r:
KauAuAar J\lb
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Одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.
ОБРАЗЕЦ
Входящ № ………/…………г.
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА………………………………………
ОБЛАСТ ………………………………….……
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
от …………………………………….…….……………………………ЕГН/ЛНЧ………………………..………….
(трите имена на ползвателя)
…………………………………………………………………..……….. БУЛСТАТ………………………….……...
(за ЕТ, юридически лица)
адрес: гр.(с.) ……………………………....община……………….....…………област……………………………...
ул./ж.к……………………………………………………………………………..………………….…………
телефон ……………..…….………..………е-mail ………………...……………..……………………..…………….
чрез ………………………………………………………………. ЕГН/ЛНЧ…………………………...…………….
(трите имена на пълномощник)
адрес: гр. (с.) …………….………….……община……………………………област…………..…………………...
ул./ж.к………………………………………………….……………………………………………………….………
пълномощно № …………..………….., заверено на …………...……………от ……………………………………
(попълва се само в случай на упълномощаване)
Собственик съм (ползвател) на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни
селскостопански животни № ……………………...…, регистриран в Интегрираната информационна система
на БАБХ, в землището на гр. (с.) ………………...., община, ……….……...…, област ……………..………. .
Моля да ми бъдат предоставени ПИ № №……………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(мери, пасища, ливади/ от общинския поземлен фонд за срок от …………………………стопански години.
Забележка: Преди попълване прочетете указанията.
дата…………….

ЗАЯВИТЕЛ:

(подпис )………………………

ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1. Заявлението се подава до кмета на общината по местонахождението на животновъдния обект.
2. Общинската администрация попълва входящ номер и дата на заявлението и на всяка страница от
приложенията.
3. Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година, съгласно чл. 37и, ал. 5
ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
4. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.
5. При промяна на: местоположението на животновъдния обект, броя на животните, както и собствените
или наети имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, се подава ново заявление за
следващата стопанска година. Новите обстоятелства се вземат предвид при разпределяне на имотите за
ползване за следващата стопанска година.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО
І. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни,
отглеждани в животновъдния обект.
II. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и
ливади, към момента на подаване на заявлението.
1. В графа 2 се посочва № на собствения и/или ползвания имот по КВС или идентификатор на имота по КК.
2. В графа 3 се попълва площта на имота от графа 2.
3. В графа 4, графа 5 и графа 6 се посочват съответно землище, община и област, в които се намира имота.
4. В графа 7 се посочва документа за собственост и/или правно основание за ползване на имота /сключени
договори за наем или за аренда и др./.
5. В графа 8 се посочва крайния срок, за който е сключен съответният договор.

Задължителни документи, които се прилагат към Заявлението:

1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъден обект,
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади за територията на цялата страна;
3. Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗ;
4. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от
документ за самоличност на упълномощеното лице;
5. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или
едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
6. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането
на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от
него лице.
7. Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

Одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.
ОБРАЗЕЦ
Входящ № ………/…………г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект
№…………..…….……..регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ

№ по Видове пасищни селскостопански животни,
ред
съгласно § 2в, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ

Брой животни
от всеки вид и
категория
попълва се от
заявителя

1
1

2
Говеда

3
х

Коеф. за приравняване на
съответ-ния вид
животни към 1
ЖЕ, съгласно §
2з от ДР на
ЗСПЗЗ
4
х

1.1

Говеда над двегодишна възраст

1

1.2

Говеда над двегодишна възраст за месо

1

1.3.1 Говеда над двегодишна възраст от местни
(автохтонни) породи - Българско сиво

1

1.3.2 Говеда над двегодишна възраст от местни
(автохтонни) породи - Родопско късорого

1

1.4

Говеда над двегодишна възраст, биологично
одобрени по мярка 11, "Биологично
земеделие",
направление
"Биологично
животновъдство"
Говеда на възраст от 6 месеца до две години

1.6

Говеда на възраст от 6 месеца до две години
за месо

0.6

1.7.1 Говеда на възраст от 6 месеца до две години от
местни (автохтонни) породи - Българско сиво

0.6

0.6

Говеда на възраст от 6 месеца до две години,
биологично
одобрени
по
мярка
11,
"Биологично
земеделие",
направление
"Биологично животновъдство"
Биволи

5
х

0.6

1.7.2 Говеда на възраст от 6 месеца до две години от
местни (автохтонни)
породи-Родопско
късорого

2

попълва се служебно

1

1.5

1.8

Брой ЖЕ по видове
животни
/кол.3 х кол.4/

0.6

х

х

2.1

Биволи над двегодишна възраст

1

2.2

Биволи над двегодишна възраст от местни
(автохтонни) породи - Български бивол

1

х

2.3

Биволи над двегодишна възраст, биологично
одобрени по мярка 11, "Биологично
земеделие",
направление
"Биологично
животновъдство"

2.4

Биволи на възраст от 6 месеца до две години

2.5

Биволи на възраст от 6 месеца до две години
от местни (автохтонни) породи - Български
бивол

2.6

1

0.6

0.6

Биволи на възраст от 6 месеца до две години,
биологично
одобрени
по
мярка
11,
"Биологично
земеделие",
направление
"Биологично животновъдство"

3

Овце

3.1

Овце

0.6

х

х
0.15

3.2.1 Овце от местни (автохтонни)
маришка

породи-Бяла

3.2.2 Овце от местни (автохтонни)
маришка

породи-Вакла

3.2.3 Овце от местни
Реплянска

(автохтонни)

породи-

0.15
0.15
0.15

3.2.4 Овце от местни (автохтонни) породи-Местна
карнобатска

0.15

3.2.5 Овце от местни (автохтонни)
Медночервена шуменска

породи-

0.15

3.2.6 Овце от местни (автохтонни)
Копривщенска (Средногорска)

породи-

3.2.7 Овце от
Дъбенска

(автохтонни)

породи-

3.2.8 Овце от местни (автохтонни)
Средностаропланинска

породи-

3.2.9 Овце от местни
Каракачанска

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от местни
0
Странджанска

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от
1
Сакарска

местни

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от местни
2
Котленска

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от местни
3
Среднородопска

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от местни
4
Свищовска

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от местни (автохтонни)
5
Софийска (Елинпелинска)

породи-

3.2.1 Овце от местни
6
Тетевенска

(автохтонни)

породи-

3.2.1 Овце от местни (автохтонни)
7
Западностаропланинска

породи-

местни

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

х

3.2.1 Овце от местни
8
Брезнишка

(автохтонни)

породи-

0.15

3.2.1 Овце от местни (автохтонни) породи-Местна
9
старозагорска

0.15

3.2.2 Овце от местни (автохтонни)
0
Черноглава плевенска

0.15

3.3

породи-

Овце, биологично одобрени по мярка 11,
"Биологично
земеделие",
направление
"Биологично животновъдство"

0.15

4

Кози

4.1

Кози

0.15

4.2

Кози от местни (автохтонни) породи-Местна
дългокосместа (Калоферска)

0.15

4.3

Кози, биологично одобрени по мярка 11,
"Биологично
земеделие",
направление
"Биологично животновъдство"

0.15

5
5.1

Коне

х

х

Коне над 6-месечна възраст

х

х
1

5.2.1 Коне над 6-месечна възраст от местни
(автохтонни) породи-Каракачански

1

5.2.2 Коне над 6-месечна възраст от местни
(автохтонни) породи-Старопланински

1

5.2.3 Коне над 6-месечна възраст от местни
(автохтонни) породи-Рилородопски

1

ОБЩО ЖЕ:

х

х

ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и животни от
местни (автохтонни) породи:

х

х

ОБЩО ЖЕ за биологично одобрени
животни по мярка 11, "Биологично
земеделие", направление "Биологично
животновъдство":

х

х

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
дата ………...… /………………. година
ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис/
Забележка:
1. ЖЕ - Животинска единица
2. Броят на животните от всеки вид и категория не трябва да се дублират.

х

х

Одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

Подписаният
......................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ

или

дата

на

раждане

на

чужд

гражданин/

………………………………………………………………………… с постоянен
адрес
………………………………………………………………………..........................
.......
декларирам, че:
1. Нямам данъчни задължения, както и задължения към Държавен
фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за
земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2. Задължавам се да уведомя писмено и незабавно кмета на
община……..……………………….. за настъпили промени на декларираните
обстоятелства.
Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .........................

ДЕКЛАРАТОР:
/подпис/

Одобрен със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г.
ОБРАЗЕЦ
Входящ № ………/…………г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОПИС
на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

№
по
ред

Имот №
(по КВС или КК)

1

2

Площ
(декари)

Землище

Община

Област

Основание за
ползване

Краен срок за
действие на договора

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис/

Приложение № 1

ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
тел.: 032/ 907 800
факс: 032/ 95 19 34
E-mail: obshtina@maritsa.org; Web: www.maritsa.bg

Пловдив, бул. “Марица” 57А

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(за стопанската 2017-2018 година)

Настоящите правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска
собственост на територията на Община „Марица” – област Пловдив се издават във
връзка с новите изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.), приети в Закон за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 14
от 2015 г., изм., бр. 31 от 2015 г., изм. и доп., бр. 61 от 2015 г., бр. 100 от 2015 г., бр. 61 от
2016 г.), на основание чл. 37 и; чл. 37 к и чл. 37 о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и за целите на чл.41 от
Закона за подпомагане на земеделските производители
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ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН
Раздел І: Нормативни изисквания при ползване на мерите, пасищата и ливадите
за общо и индивидуално ползване при отглеждане на пасищни животни:
А). Съгласно НАРЕДБА № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, издадена от министъра на
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2015 г., в сила от 24.02.2015 г.:
Чл. 1. Постоянно затревените площи според начина на поддържането им са:
1. постоянни или временни пасища за паша на животни;
2. ливади за косене;
3. постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене.
1.1.) Като постоянни или временни пасища се класифицират постоянно затревени площи с
плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни.
1.2.) Като ливади се класифицират постоянно затревени площи с плътна тревна покривка,
които се ползват за добив на сенаж или сено чрез коситба.
1.3.) Като постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване
на паша или косене, се класифицират постоянно затревени площи, върху които не се
осъществяват производствени дейности (паша или коситба), но се поддържат в състояние,
което ги прави пригодни за извършване на паша или косене.
Чл. 2. Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато на тях:
1. има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за клек и
хвойна – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;
2. 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 по чл. 7, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от
17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми
и мерки за плащане на площ.
Чл. 3. Допустими за подпомагане са постоянните или временните пасища, които се
използват за паша на пасищни животни и отговарят на изискванията на чл. 2 .
Чл. 4. Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията
на чл.2 и в зависимост от климатичните условия и почвените характеристики на земята са
извършени коситби, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,7 м във всеки
момент на годината.
Чл. 5. Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на
паша или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на чл. 1 и
върху тях са извършени минималните дейности по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от НАРЕДБА № 2 от
17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми
и мерки за плащане на площ, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,35 м
във всеки момент на годината.
Чл.6. Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, за
които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на
площта представи документ от компетентна структура на Министерството на вътрешните
работи за осигуряване на пожарна безопасност, че пожарът е резултат на природно явление
или на действия на други лица.
Чл. 7. За постоянно затревените площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в
"Държавен вестник" заповеди за обявяването им, ал. 3 и 4 се прилагат съобразно режимите и
ограниченията, въведени с тези заповеди.
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Б). Специални условия за допустимост за подпомагане на площи, заявени по мерки от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съгласно Наредба № 2 от
17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане на площ:
Чл. 1. За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) – подмярка "Управление на
земеделски земи с висока природна стойност", и подмярка "Възстановяване и поддържане
на затревени площи с висока природна стойност" от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими:
- постоянни пасища, ако повече от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел
попадат в земи с висока природна стойност;
- За подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" – направление "Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)" от подмярка "Традиционно животновъдство" от
ПРСР 2007 – 2013 и подмярка "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" от
ПРСР 2014 – 2020 г., са допустими всички постоянни пасища, класифицирани съобразно чл.
4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, като се подпомагат с цялата
си площ независимо от процента налични върху тях дървесна или храстовидна
растителност, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени.
Чл. 2. За подпомагане по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EО – за земеделски земи" от ПРСР 2007 – 2013 и мярка 12 "Плащания по
"Натура 2000" и Рамковата директива за водите от ПРСР 2014 – 2020 г. 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,
които са с единична площ под 100 кв. м.
В). Национални стандарти:
1. В изпълнение изискванията на Национален стандарт 7, одобрен със Заповед № РД09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на
Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в
област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на
земята“:
„Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:”
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа
(Amorpha fruticosa)“
Забележка: Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята
не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона
за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и други нормативни актове.
Г). Предоставяне на парцелите на общинските пасища, мери и ливади в населеното
място, след решение на общинския съвет за индивидуално ползване:
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1. Предоставянето е по реда на чл. 24 а, ал. 6, т. 4; чл. 37и-чл. 37 о от ЗСПЗЗ на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище и/или в
съседни землища на територията на общината по цена, определена по пазарен
механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за общината или
землището. Пазарната цена се актуализира ежегодно преди решението на Общинския
съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ.
- Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавата, Държавен
фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.
37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
- Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни-български)
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за
подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите.
- 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.
- При разпределението предимство имат кандидатите, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.
Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от
лицата, които притежават най-малко животински единици.
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.
 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.
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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
5

4

5

електропастир

6
7
8

7. водопой
8. заслон

3

2

2,3,4,5 и 6 – парцели в
почивка
1. Пасищен парцел

1

Раздел ІІІ. Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на
Община „Марица”:
А) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2017-2018 г. за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи)
населено
място

№ на имот
пасища

с.
Бенковски

03839.2.66

03839.5.55
03839.15.96

кв.м.

№ на имот
ливади

5813, от тях
2200 м2 в
Слой
допустим за
подпомагане
(СДП)
3550

03839.19.40

13973,
изцяло
попада в
СДП
1583, от тях
500 м2 в
СДП
75359, от тях
1343 м2 в
СДП
53497,
изцяло
попада в
СДП
1068

03839.22.46

33551

03839.24.34

03839.32.46

40936, от тях
11100 м2 в
СДП
26464, от тях
2700 м2 в
СДП
1153 от тях
380 м2 в
СДП
164

03839.32.48

1133

03839.33.27

1967

03839.34.100

1054

03839.34.287

8798

03839.36.291

3819, изцяло
попада в

03839.17.33

03839.17.66

03839.18.51

03839.25.39

03839.25.43

0

кв.м.

Стопанисван
о от
общината
0

0

№ на имот
пасища

кв.м.

0

№ на
имот
ливади
0

кв.м.

0

0

6

СДП

03839.47.2

9238, изцяло
попада в
СДП
6002, изцяло
попада в
СДП
17641,
изцяло
попада в
СДП
7415

03839.48.5

4018

11845.12.23

228

03839.37.2

03839.37.26

03839.40.2

с.
Войводинов
о

11845.15.1част в
южната част
11845.19.77
Част от
11845.42.7 в
северната и
източвната
част с площ
от 12443 м2

11845.50.235

262

11845.60.5

850

11845.60.6

5839, от тях
1580 м2 в
СДП
428

с. Войсил

12019.14.35

22600, от тях
12470 м2 в
СДП
11971,
изцяло
попада в
СДП
10209

12019.14.36

21307

12019.14.304

31583

12019.14.309

12019.28.696

3293, от тях
2000 м2 в
СДП
10866,
изцяло
попада в
СДП
2129, изцяло
попада в
СДП
1838, изцяло
попада в
СДП
1814, изцяло
попада в
СДП
2864

12019.28.697

636

12019.10.12

12019.15.42

12019.15.589

12019.24.116

12019.24.283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2273, изцяло
попада в
СДП
12443, от тях
2600 м2 в
СДП

1850

12019.9.41

0

19500

11845.50.233

11845.63.5

0

7

Постоянно
затревени
площи (ПЗП)

12019.20.1

Постоянно
затревени
площи (ПЗП)

12019.20.3част от 7005
м2 в
западната
част
свободни

с. Граф
Игнатиево

17806.2.19

1452

17806.4.78

1180, от тях
770 м2 в
СДП
21907,
изцяло
попада в
СДП
10759

(ПЗП) 21827
м2

17806.13.170

17806.15.145
(ПЗП) 3707
м2

49989,
изцяло
попада в
СДП
7005, изцяло
попада в
СДП

17806.15.233

4283, изцяло
попада в
СДП
149

(ПЗП) 3219
м2

17806.15.430

5860

(ПЗП) 1272

17806.18.147

(ПЗП) 20097
м2

17806.20.435

1437, изцяло
попада в
СДП
24303, от тях
14330м2 в
СДП
5006, от тях
3280 м2 в
СДП
5112

17806.15.146

17806.23.23

17806.30.24
17806.33.58

16606

17806.37.96

4109, изцяло
попада в
СДП
4749, изцяло
попада в
СДП
3569, от тях
2950 м2 в
СДП
6289, от тях
2410 м2 в
СДП
2863

17806.37.101

17806.38.97
(ПЗП) 2415
м2

17806.39.2

17806.39.193
(ПЗП) 3356
м2

17806.43.7

(ПЗП) 41046

17806.46.1

3457, от тях
1860 м2 в
СДП
51070

17806.47.2

1190

17806.47.6

6085

17806.61.6

6219

17806.61.8

6623

17806.61.12

8610

(ПЗП) 7581
м2

17806.61.24

9126

(ПЗП) 25666
м2

17806.61.26

В слой ПЗП

17806.61.2
свободни

26417,
изцяло
попада в
СДП
257 185
изцяло

0

0

0

0

0

0

0

8

В слой ПЗП

257185 м2 в
южната му
част
17806.61.391
свободни
250 315 м2 в
северната му
част
17806.61.396

В слой ПЗП

17806.61.398

В слой ПЗП

17806.61.22

с. Динк

21169.4.65

В слой ПЗП

(ПЗП)
103196 м2

попада в
СДП
250 315
изцяло
попада в
СДП
164 128
изцяло
попада в
СДП
39 998
изцяло
попада в
СДП
51 113, от
които 47 313
м2 в СДП

21169.7.6

34

21169.7.7

32

21169.7.8

27

21169.7.9

15000

21169.7.10

299995

21169.8.25

139754, от
тях100700 м2
в СДП
2765

21169.14.35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

с. Желязно
(ПЗП) 3681
м2

29235.2.51

3720, изцяло
попада в
СДП
1637

29235.8.28

943

29235.16.2

478

29235.16.4

73

29235.1.34

29235.20.18
29235.21.2

29235.21.43част от
234517 м2
свободни
29235.23.27
29235.25.8

1412
105916,
изцяло
попада в
СДП
234517

1664
3163, изцяло
попада в
СДП

с.
Калековец
35300.1.194

617, изцяло
попада в
СДП

35300.4.20
(ПЗП)

5060,
изцял
о
попад
ав
СДП

9

35300.4.21
(ПЗП)

(ПЗП) 5657
м2

35300.4.33

13578

(ПЗП) 3603
м2

35300.4.40

3881

35300.4.44

2655

35300.4.45

4134

35300.4.100

1846

35300.4.101

2483

35300.16.92

1218

35300.16.93

2970

38950.1.123

18900

38950.1.125

3578

38950.1.126

4224, изцяло
попада в
СДП
21859

с. Костиево

38950.1.201
38950.2.82

904

38950.2.636

6379

38950.3.20свободни
25579.60 м2

25580

38950.3.21

37621

38950.4.625

7759

(ПЗП)
103164 м2

38950.5.616

(ПЗП) 18071
м2

38950.5.633

113124,
изцяло
попада в
СДП
19321,
изцяло
попада в
СДП
5735

38950.8.508

38950.10.387

2390, изцяло
попада в
СДП
1783

38950.10.513

4151

38950.8.509

38950.13.442

5253, от тях
3270 м2 в
СДП
186

38950.13.549

3689

38950.13.552

4334

38950.14.39

1187

38950.18.10

6223, от тях
3440 м2 в
СДП
4012, от тях
1560 м2 в
СДП

38950.12.1

(ПЗП) 1054
м2

38950.18.27

35300.4.75

0

26853,
изцял
о
попад
ав
СДП
4319,
изцял
о
попад
ав
СДП

0

0

0

0

0

0

10

38950.18.28

38950.21.755

25800,
изцяло
попада в
СДП
949

38950.33.234

1717

38950.43.43

2708

38950.45.525

2444

(ПЗП) 12060

38950.50.429

32878

(ПЗП) 15486

38950.50.532

55978

38950.56.484

2319, от тях
1530 м2 в
СДП
9057

38950.58.15
38950.59.608

7060

38950.60.594

38950.60.600

7524, изцяло
попада в
СДП
58732

38950.60.601

724

38950.61.591

2585, от тях
1130 м2 в
СДП
2655

38950.65.299

с. Крислово

39918.1.65
39918.10.68част от
10000 м2
свободни

с. Маноле

47086.2.4

769

0

11529, от тях
3580 м2 в
СДП

47086.8.1
(ПЗП)

61573

47086.3.101

1064

47086.5.136

2332

47086.6.31

3563

47086.8.91
-(ПЗП)

47086.7.102

4947

47086.8.92
(ПЗП)

47086.7.104

3533

47086.10.251

9699

47086.12.101

20653, от тях
4530 м2 в
СДП
27888,
изцяло
попада в
СДП
8189, от тях
2650 м2 в
СДП

47086.14.3

0

0

0

0

0

3846,
изцял
о
попад
ав
СДП
9756

0

0

0

0

0

10000,
изцяло
попада в
СДП

47086.2.56

47086.13.152

0

47086.8.42
-(ПЗП)
47086.8.65
-(ПЗП)
47086.8.86
-(ПЗП)

2600
3249,
изцял
о
попад
ав
СДП
2568,
от тях
1920
м2 в
СДП
29062

11

47086.14.101

47086.14.102

47086.14.103

47086.14.106

47086.14.107

47086.14.127
Част в
северната
част от 9911
остава
свободна
мера
47086.15.69

47086.15.81

47086.16.301

22944,
изцяло
попада в
СДП
44630, от тях
25210 м2 в
СДП
69484, от тях
43370 м2 в
СДП
5260, изцяло
попада в
СДП
12082, от тях
2040 м2 в
СДП
9911, изцяло
попада в
СДП

22989, от тях
9380 м2 в
СДП
40236, от тях
24230 м2 в
СДП
601

47086.22.84

4747

47086.22.89

4506

47086.22.90

47086.22.144

3597, изцяло
попада в
СДП
5042

47086.22.208

12656

(ПЗП)
1550м2

47086.22.227

2570

(ПЗП) 1343
м2

47086.22.228

3358, от тях
1240 м2 в
СДП
534

47086.22.229
47086.28.16

60320

47086.28.29

17213

47086.28.33

12924

47086.28.34

5791

47086.31.43

14965

47086.33.123

569

47086.34.107

4186, изцяло
попада в
СДП
5000, от тях
1680 м2 в
СДП
8702, от тях
1510 м2 в
СДП
5986

47086.35.70

47086.35.71

47086.35.72

47086.35.100

25412, от тях
3290 м2 в
СДП
7601

47086.35.102

9857

47086.40.154

17032

47086.35.74

47086.41.12

27198, от тях

12

47086.47.13

47086.47.14

47086.49.64

47086.50.74

2801, от тях
1830 м2 в
СДП
95195

47086.51.22

1958

47086.51.49

13203

47086.52.231

35900

47086.52.232

63028

47086.101.3

17981

47086.102.2

26966, от тях
7290 м2 в
СДП

47086.49.67

(ПЗП) 52355
м2

с. Ман.
Конаре

21020 м2 в
СДП
22544, от тях
10770 м2 в
СДП
6246, изцяло
попада в
СДП
25953

47113.1.20

3462

47113.11.6
1

7828

47113.2.26

4104

47113.11.9
9

14061

47113.2.41

1892

47113.4.28

462, изцяло
попада в
СДП
3416, от тях
610 м2 в
СДП
650

47113.4.30

47113.4.41
47113.5.2

47113.10.38

217547

47113.10.69

14415

47113.10.71

22684

47113.10.80

27099

47113.10.82

430

47113.10.95

5574, от тях
1850 м2 в
СДП
1444, изцяло
попада в
СДП
10732

47113.11.1
47113.11.98

200063

47113.13.16

9619

47113.17.50

4928

47113.18.14

10931,
изцяло
попада в
СДП
329, изцяло
попада в
СДП
1099

47113.19.29

47113.20.32

0

0

47113.6.3
-(ПЗП)
188658
м2

192990,
от тях
119590
м2 в
СДП

35613,
изцяло
попада в
СДП
61458

47113.10.116

47113.10.97

с. Ман.
Конаре

13

47113.25.71

3637

47113.26.36

47113.26.71

52241,
изцяло
попада в
СДП
658

47113.27.13

6282

47113.27.30

798

47113.27.36

712

47113.37.153

2922

47113.37.154

2020

47113.37.155

2960

47113.37.156

315

47113.38.64

2109

47113.39.47

1460

47113.41.96

2142

47113.41.121

1264

47113.42.101

3608

47113.42.103

1344

47113.42.104

2335

с. Радиново
61412.7.49

767

61412.8.87

1347, изцяло
попада в
СДП
8035

61412.8.105
61412.9.41

2886

61412.9.43

1687

61412.10.44

3592

61412.17.162

9349

61412.24.18

61

61412.24.19

1259

61412.26.24

7901, изцяло
попада в
СДП
23676, от тях
6350 м2 в
СДП
378

61412.26.32

61412.26.41
61412.27.8

0

0

0

0

0

0

0

62858.27.2
78
62858.28.2
79
62858.29.2
80

2626

0

0

0

0

0

196, изцяло
попада в
СДП
1648, изцяло
попада в
СДП
1050, изцяло
попада в
СДП
1963, изцяло
попада в
СДП

(ПЗП) 1602
м2

61412.27.10

(ПЗП)

61412.28.7

(ПЗП) 1887
м2

61412.28.8

с. Рогош

62858.5.24

23974

62858.5.29

9538

62858.9.97

590, изцяло
попада в
СДП

475
55

14

62858.11.104

1924

62858.12.581

2294

62858.14.173

413

62858.15.177

190, изцяло
попада в
СДП
1371

62858.15.103
3
62858.16.34

62858.17.4

62858.18.36

1024, изцяло
попада в
СДП
6405, от тях
1960 м2 в
СДП
10607

62858.19.55

650, изцяло
попада в
СДП
3276, изцяло
попада в
СДП
23200

62858.20.28

2328

62858.18.180

62858.18.182

62858.20.213

3314, изцяло
попада в
СДП
3485

62858.21.228

264

62858.22.28

1980

62858.25.84

62858.25.87

6374, изцяло
попада в
СДП
5893, от тях
2790 м2 в
СДП
8190

62858.26.80

5767

62858.26.81

3924

62858.27.65

24117

62858.28.1

2215

62858.28.8

62858.29.79

3933, изцяло
попада в
СДП
1591, изцяло
попада в
СДП
1325

62858.29.86

11229

(ПЗП) 11254
м2

62858.30.38

11560

(ПЗП) 4161
м2

62858.30.312

4850

62858.30.316

1357

62858.31.46

3632

62858.20.207

62858.25.85

62858.28.36

62858.31.325

62858.32.30

3478, от тях
1720 м2 в
СДП
12886

62858.32.107

1852

62858.32.109

12787,
изцяло
попада в
СДП

15

62858.32.394

6742

62858.32.406

4985

62858.33.108

9099

62858.33.388

3525

62858.33.389

15072

62858.34.46

5211

62858.34.59

32540

62858.34.61

3617

62858.35.361

566

62858.35.384

6705

62858.36.57

180

62858.36.525

1676

62858.38.568

6530

62858.40.524

1461

62858.40.527

2321

62858.47.468

1947, изцяло
попада в
СДП
1905

62858.47.469
62858.47.604
(ПЗП) 4077
м2

(ПЗП) 21492
м2

62858.48.548

2397, изцяло
попада в
СДП
4808

62858.57.69

4104, изцяло
попада в
СДП

62858.57.74

1658

62858.59.25

60935, от тях
25560 м2 в
СДП
21495

62858.60.4
62858.60.7

62858.60.420

62858.60.599

345, изцяло
попада в
СДП
2114, изцяло
попада в
СДП
17857

(ПЗП) 14142
м2

62858.61.25

17595

(ПЗП) 1250
м2

62858.61.31

1606

(ПЗП) 1284
м2

62858.61.596

1416

62858.70.401

7088

62858.70.589

2659

62858.70.591

62858.70.592

2628, от тях
990 м2 в
СДП
2294

62858.70.597

1822

с. Скутаре
66915.15.8

17228

66915.3.10
-(ПЗП)

3361,
от тях
1470
м2 в
СДП

0

0

0

0

0
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с. Строево

66915.1.27

2591

66915.3.30

765

66915.4.19

969

66915.5.60

1124

66915.12.67

4214

66915.17.71

2373

66915.17.73

911

66915.17.76

3339

66915.17.77

2714

66915.17.104

4292

66915.17.168

682

66915.19.66

2770

66915.26.53

1777

Част от ПИ
№
66915.19.30 с
площ от 58
133 м2 в
източната
част
69874.19.21
69874.22.30

69874.25.21
69874.34.7

6170

0

0

0

0

0

0

0

1843, изцяло
попада в
СДП
13152

69874.50.23
69874.50.25

8575

69874.56.44

13414

69874.57.32

69874.57.33

3395, изцяло
попада в
СДП
2895

69874.58.38

5565

69874.58.40

207

69874.71.18

1255

69874.74.20

1335

69874.81.13

69874.107.35

2922, от тях
830 м2 в
СДП
2046

69874.121.24

2613

69874.124.7

1493

69874.143.5

1115, изцяло
попада в
СДП
3237, изцяло
попада в
СДП
8693, изцяло
попада в
СДП

69874.145.6

4239,
изцял
о
попад
ав
СДП

58 133

10454,
изцяло
попада в
СДП
14257

69874.145.5

66915.3.31
-(ПЗП)
4148 м2

17

69874.145.15
(ПЗП) 10960
м2

69874.145.20

(ПЗП) 995 м2

69874.145.22

69874.145.24

1469, изцяло
попада в
СДП
11366,
изцяло
попада в
СДП
1316, изцяло
попада в
СДП
1042

с.
Трилистник

73122.5.40

3153, изцяло
попада в
СДП

73122.18.7
5-(ПЗП)
80315 м2

(ПЗП) 5382
м2

73122.5.41

6194

73122.18.7
7-(ПЗП)
24973 м2

(ПЗП) 9829
м2

73122.6.36

14596

(ПЗП) 2491
м2

73122.6.39

4507, от тях
1750 м2 в
СДП
2126

73122.6.42
(ПЗП) 8195
м2

73122.7.15

(ПЗП) 56886
м2

73122.7.21

(ПЗП) 10586
м2

73122.7.24
73122.10.16

73122.16.77

4387

73122.17.13

11564

73122.17.14

96916

73122.17.15

2957

73122.17.20

45776

73122.17.28
Свободни
2395 м2 в
серената и
източната
част
73122.17.32

2395

(ПЗП) 3582
м2

73122.17.33

3927

(ПЗП) 10200
м2

73122.17.56

12612

(ПЗП) 9709
м2

73122.18.6
73122.18.10

0

0

0

0

437
59779

73122.18.1

0

9057, изцяло
попада в
СДП
64715,
изцяло
попада в
СДП
10596

73122.16.144
(ПЗП) 2477
м2

85767,
от тях
2793
м2 в
СДП
25719,
от тях
2130
м2 в
СДП
11148
6

8681

7535, от тях
4120 м2 в
СДП
11901

73122.18.53

32765,
изцяло
попада в
СДП
5199

73122.18.55

9058

18

73122.18.57

7031

73122.18.59

831

73122.18.61

34223

73122.18.62

12828

73122.19.5

6088

73122.19.112

1037

73122.19.117

19005

с. Труд

0

(ПЗП)
411707 м2

с. Труд

73242.10.17
1

73242.10.172

1372

73242.714.7

73242.10.174

1389

73242.714.8

73242.11.173

951

73242.20.108

1308

73242.20.109

2613

73242.32.63

2433

73242.32.65

279

73242.34.37

566

73242.34.38

1512

73242.34.39

2222

73242.50.61

1335

73242.94.47

78, изцяло
попада в
СДП
940

73242.102.59
5

(ПЗП) 64778
м2

0

73242.121.70

1194

73242.150.45

69857

73242.150.86

584

73242.161.6

1810

73242.161.7

94743

73242.161.8

2735

73242.161.9

479

73242.161.10

7298

73242.161.11

951

73242.161.12

1986

73242.161.13

18953

73242.161.14

2486

73242.165.18
5

1497

73242.180.30

3653

73242.181.1

73242.181.8

73242.182.24

99,
изцяло
попада
в СДП
605

0

0

145,
изцяло
попада
в СДП

430403, от
тях 77890 м2
в СДП
247, изцяло
попада в
СДП
72783,
изцяло

19

73242.183.54

73242.183.55

попада в
СДП
173, изцяло
попада в
СДП
2003

73242.210.17

4126, изцяло
попада в
СДП
9489, изцяло
попада в
СДП
540

73242.210.19

2611

73242.210.21

3207

73242.210.22

3458

73242.217.85
9

2688, изцяло
попада в
СДП
591

73242.190.67

73242.190.71

73242.243.80
73242.244.8

24234

73242.244.9

22559

73242.244.21

5331

73242.613.37

469

73242.613.40

524

73242.613.45

1411

73242.700.5

1231

73242.703.33

2056

73242.704.4

2267

73242.705.11

2343

(ПЗП) 3512
м2

73242.711.16

4070, изцяло
попада в
СДП

с. Царацово

78080.1.22

2418

78080.8.42

3647

78080.25.85

3463

78080.32.131

2877

78080.51.167

5380

78080.53.2

4129

(ПЗП) 2192
м2

78080.94.227

3761, изцяло
попада в
СДП
10266

78080.94.270

2869

78080.112.1

7553

78080.136.2

2933

78080.137.21
3

784

78080.137.23
6

2741

78080.138.32

30891

78080.139.64

1959

78080.139.65

12993

78080.140.80

5408

78080.75.10

0

0

0

0

0

0

0

20

с. Ясно поле

78080.140.93

1163

78080.140.94

3125

78080.140.10
2

938

78080.142.15
6

178

78080.143.17
5

480

78080.143.19
3

3745

78080.143.19
5

5458

78080.145.1

158

87669.1.9свободни
-(ПЗП) 80
439 м2
87669.1.10

87669.1.16

87669.1.17

87669.1.18

87669.1.19

80 439

87669.4.1(ПЗП)
8878 м2

10691

56

87669.4.7(ПЗП)
14530 м2

87669.17.1

14787,
изцял
о
попад
ав
СДП
8580

87669.17.4

15333

87669.17.1
6-(ПЗП)
13057 м2

13395,
изцял
о
попад
ав
СДП
949

72, изцяло
попада в
СДП
81, изцяло
попада в
СДП

71, изцяло
попада в
СДП
71, изцяло
попада в
СДП

87669.17.2
4
87669.17.2
6(ПЗП)1415
9 м2

87669.22.2
3-(ПЗП)
2610 м2

87669.22.2
5 (ПЗП)
3495 м2

87669.7.39

26571

87669.22.3
1-(ПЗП)
2793 м2

87669.7.54

9971

87669.22.3
6-(ПЗП)
1420 м2

87669.15.1

7898

87669.16.37

868

87669.18.44

509, изцяло
попада в

с. Ясно поле

87669.9.32

5218

87669.14.50

3350

0

0

17502,
изцял
о
попад
ав
СДП
3104,
изцял
о
попад
ав
СДП
3783,
изцял
о
попад
ав
СДП
2882,
изцял
о
попад
ав
СДП
1772,
изцял
о
попад
ав
СДП
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СДП
87669.19.1свободни
24549 м2

24549,
изцяло
попада в
СДП
2384

87669.20.22
87669.23.1

15098

87669.23.6

87669.23.18

4675, от тях
3600 м2 в
СДП
24354

87669.23.16

4431

87669.19.1свободни
43000 м2 в
източната му
част

43000

87669.5.3част от
24000 м2 в
южната част
свободни
87669.5.3част от
74000 м2 в
средната му
част
свободни
87669.5.3част от
25000 м2 в
северната
му част
свободни

24000,
изцяло
попада в
СДП
74000

25000

Б) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
стопанската 2017-2018 г. за индивидуално ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи)
№ на имот
пасища

кв.м.

населено
място

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисвано
от общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

с.
Войводиново
11845.15.1част в
южната част

43 083,
попадат в
СДП

43 083,
11845.15.1попадат в
част в
СДП
средната част
11845.15.1част в
северната
част

43 083,
попадат в
СДП

с. Граф
Игнатиево

22

ПИ № 61.391 –
част в
югоизточната
му част
от
21,360 дка
17806.61.3

21360,
попада в
СДП
61763

с. Калековец

35300.4.3-част
от 2.443 дка в
южната част
свободни

2443

Част от ПИ №
38950.3.20 с
площ от 2000
м2 в
югоизточната
част

2000,
Попада в
СДП

с. Костиево

с. Строево
69874.107.32

69874.145.28
част от 63352
м2 в

северната му
част свободни
69874.145.30
част от 23994
м2 в

северната му
част свободни

149514,
изцяло
попада в
СДП

63 352,

изцяло
попада в
СДП

23 994

изцяло
попада в
СДП

с. Скутаре
Част от ПИ
№
66915.19.30 с
площ от
60000 м2 в
западната
част

60000, от
които 51000
м2 попадат в
СДП

б. В) Мери, пасища и ливади – общинска собственост, които да се предоставят за
устройване на пчелини.
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населено
място

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на имот
ливади

кв.м.

Стопанисван
о от
общината

№ на имот
пасища

кв.м.

№ на
имот
ливади

кв.м.

с.
Войводиново

С.
Трилистник

Част от
11845.42.7 с
площ от 1000
м2 в
средната
част

1000

Част от
73122.17.28 с
площ от 2000
м2 в
средната
част

2000

Раздел ІV. Списък с данни за земеделските стопани и/или техни сдружения,
желаещи да наемат общински мери, пасища и ливади за стопанската 2017-2018 г. на
територията на Община „Марица“, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ.

Населено място
с. Войводиново

Име
Презиме
Животновъден обект Фамилия на собственика

4135-0051
4135-0055
4135-0058
с. Граф Игнатиево
4198-0055
4198-0055
4198-0055
4198-0200
4198-0210
4198-0063
4198-0099
с. Калековец
4147-0158
с. Строево
4197-0047
с. Скутаре

4134-0141

с. Костиево

4205-0107

ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ
ХРИСТЕВ
ДИЯН СТЕФАНОВ ГАНЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАЧЕВ

ЕЛЕНА ХРИСТОВА
АНГЕЛОВА

Вид животни

Брой животни

говеда

81

кон
овца
говеда

1
217
105

говеда
кози
овце
овце

62
51
56
303

ЛАТИН РАНГЕЛОВ ГЕНОВ
ФАРГО ГРУП ЕКСПОРТ
ЕООД
говеда
ИВАН РАНГЕЛОВ ЧАЛОВ говеда
СТОИЛ ПЕНЧЕВ СТОИЛОВ говеда
ТОДОР ИВАНОВ
ТРЕНДАФИЛОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ
РУСИНОВ
ЗП АТАНАС ВАСИЛЕВ
ЖЕЛЯЗКОВ
ЗП ТОДОР АТАНАСОВ
МАШКУНСКИ

36
35
17

говеда
овце

2
127

говеда
Овце

94
126

Овце

125

Раздел V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и
ливадите в Община „Марица” – област Пловдив.
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1. Задължение на Общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери, пасища и ливади
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, пасищата и ливадите.
2. Задължение на ползвателите:
Ползването на общинските мери, пасища и ливади, 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, пасищата и ливадите 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);.
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Основни агротехнически мерки:
 подобряване на мерите, пасищата и ливадите чрез оптимизиране на минералното торене:
Торене с минерални торове:
Реагират на торене с азот, фосфор и калий, а при определени случаи се нуждаят от
торене с микроелементи. Разумното и оптимално торене освен, че подобрява добива и
хранителната стойност, подобрява и ботаническия състав на тревостоя. При установено
вкисляване на почвите се налага варуване. Препоръчва се диференцирано торене в
зависимост от надморската височина, респ. ботаническия състав. Препоръчителни са
следните норми за торене:
 За високопланинския пояс: азот – 15 -16 кг/дка, Р2О5 – 8-10 кг/дка, К2О – 12-14 кг/дка и
микроторене с бор и мед;
 За планинския пояс: азот – 14 - 15 кг/дка, Р2О5 – 10-12 кг/дка, К2О – 10 - 12 кг/дка и
микроторене с бор и мед;
 За предпланинския пояс: азот – 12 – 14 кг/дка, Р2О5 – 8 – 10 кг/дка, К2О – 8 – 10 кг/дка,
микроторене с молибден, бор и мед,
Определянето на торовите норми се извършва след анализиране на почвени проби за
запасеност с основните хранителни елементи – N,P, K и pH.
o Торене с азотни торове – ежегодно, рано на пролет и след коситба при ливадите или
след изпасване при пасищата. Нормите на торене варират от 60 до 120 kg/ha активно
вещество в зависимост от степента на запасеност на почвите. Основно се използват
амониевата селитра, карбамидът и амониевия сулфат.
o Торене с фосфорни торове – внасят се през есента или рано напролет при норми 80120 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
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Прилага се в райони с развито овцевъдство. Може да увеличи добивите от 17 до 120 %.
Като норма може да се приеме престояването на една овца на 1m2 за две денонощия.
 поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики /паша и
косене поне веднъж годишно (след 15 юни на текущата година) - При закъсняване с
коситбата плевелните видове се осеменяват и променят ботаническия състав на тревостоя.
Важно е да се определи точно и височината на коситбата (оптималната височина на среза е 5
– 6 см). Ефективно е въвеждането на сенокосооборот, което изисква определянето на
участъци, които да се косят по различно време;
 рационално и щадящо използване на мерите и пасищата – прилагането на основното
подобряване нарушава естественото растително разнообразие, тъй като чимът се разрушава
напълно след разораване. Създава се изкуствен тревостой, селекционираните сортове се
приспособяват по-трудно към съществуващите условия и трябва да се прилага само в краен
случай чрез разработване и прилагане на рационална система от агротехнически
мероприятия;
Почвен слой – Не се допуска нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане
на чимове, камъни, почва, разораване. Не се допуска престоя и преминаването с моторни
превозни средства в пасището. Не се допуска едновременното струпването на големи стада
с животни (над 300 бр. овце и над 50 бр. коне и крави) на едно и също място.
Биологично разнообразие – не се допуска унищожаването на видовете от флората –
късане, изкореняване, изкопаване, сеч на единични или група дървета Провеждането на сеч
на отделно стоящи и групи дървета в общинските мери и пасища да се извършва съгласно
Закона за опазване на селскостопанското имущество. Не се допуска внасяне на неприсъщи
видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището. Броят на кучетата е
съответно 1 на 100 бр. овце.
Натоварване на пасищните площи – Не се позволява разпръскването на битови отпадъци
из пасището.
Раздел VІ: Процедура за сключване на договори за предоставяне на мерите,
пасищата и ливадите –общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив
за индивидуално ползване на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни:
1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или
аренда по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни в съответното землище и/или в съседни землища на
територията на общината по цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от
средното годишно рентно плащане за общината или землището. Пазарната цена се
актуализира ежегодно преди решението на Общинския съвет по чл. 37о от ЗСПЗЗ.
2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавата, Държавен
фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.
37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се
обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок
до 1 март на предходната стопанска година.
4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимощите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни-български)
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породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за
подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите. Приравняването на броя на различните видове и
категории животни към животинска единица е, както следва:

№ по
ред

Видове пасищни селскостопански животни, съгласно
§ 2в, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ

1
1

2

Коеф. за прирав-няване на
съответ-ния вид животни
към 1 ЖЕ, съгласно § 2з от
ДР на ЗСПЗЗ

Говеда

4
х

1.1

Говеда над двегодишна възраст

1

1.2

Говеда над двегодишна възраст за месо

1

Говеда над двегодишна възраст от местни (автохтонни)
породи - Българско сиво

1

Говеда над двегодишна възраст от местни (автохтонни)
породи - Родопско късорого

1

1.3.1
1.3.2
1.4

Говеда над двегодишна възраст, биологично одобрени
по мярка 11, "Биологично земеделие", направление
"Биологично животновъдство"

1.5

Говеда на възраст от 6 месеца до две години

1.6

Говеда на възраст от 6 месеца до две години за месо

1.7.1

1.7.2

1.8

1

0.6
0.6

Говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни
(автохтонни) породи - Българско сиво

0.6

Говеда на възраст от 6 месеца до две години от местни
(автохтонни) породи-Родопско късорого

0.6

Говеда на възраст от 6 месеца до две години,
биологично одобрени по мярка 11, "Биологично
земеделие", направление "Биологично животновъдство"

0.6

Биволи

х

2.1

Биволи над двегодишна възраст

1

2.2

Биволи над двегодишна възраст от местни (автохтонни)
породи - Български бивол

1

2

2.3

Биволи над двегодишна възраст, биологично одобрени
по мярка 11, "Биологично земеделие", направление
"Биологично животновъдство"

1
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2.4

Биволи на възраст от 6 месеца до две години

2.5

Биволи на възраст от 6 месеца до две години от местни
(автохтонни) породи - Български бивол

2.6

0.6

Биволи на възраст от 6 месеца до две години,
биологично одобрени по мярка 11, "Биологично
земеделие", направление "Биологично животновъдство"

0.6

0.6

3

Овце

х

3.1

Овце

0.15

3.2.1

Овце от местни (автохтонни) породи-Бяла маришка

3.2.2

Овце от местни (автохтонни) породи-Вакла маришка

3.2.3

Овце от местни (автохтонни) породи-Реплянска

3.2.4

Овце от местни
карнобатска

3.2.5

Овце от местни (автохтонни)
шуменска

породи-Медночервена

3.2.6

Овце от местни (автохтонни)
(Средногорска)

породи-Копривщенска

3.2.7

Овце от местни (автохтонни) породи-Дъбенска

3.2.8

Овце
от
местни
Средностаропланинска

3.2.9

Овце от местни (автохтонни) породи-Каракачанска

3.2.10

Овце от местни (автохтонни) породи-Странджанска

3.2.11

Овце от местни (автохтонни) породи-Сакарска

3.2.12

Овце от местни (автохтонни) породи-Котленска

3.2.13

Овце от местни (автохтонни) породи-Среднородопска

3.2.14

Овце от местни (автохтонни) породи-Свищовска

3.2.15

Овце от местни
(Елинпелинска)

3.2.16

Овце от местни (автохтонни) породи-Тетевенска

3.2.17

Овце
от
местни
Западностаропланинска

3.2.18

Овце от местни (автохтонни) породи-Брезнишка

3.2.19

Овце от местни
старозагорска

(автохтонни)

(автохтонни)

(автохтонни)

0.15
0.15
0.15
0.15

породи-

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

породи-Софийска

(автохтонни)

0.15
0.15

породи-Местна

(автохтонни)

0.15

породи-

породи-Местна

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
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3.2.20
3.3

Овце от местни (автохтонни)
плевенска

породи-Черноглава

Овце, биологично одобрени по мярка 11, "Биологично
земеделие", направление "Биологично животновъдство"

0.15

0.15

4

Кози

х

4.1

Кози

0.15

4.2

Кози от местни (автохтонни)
дългокосместа (Калоферска)

4.3

Кози, биологично одобрени по мярка 11, "Биологично
земеделие", направление "Биологично животновъдство"

породи-Местна

0.15

0.15

Коне

х

Коне над 6-месечна възраст

1

5.2.1

Коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни)
породи-Каракачански

1

5.2.2

Коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни)
породи-Старопланински

1

5.2.3

Коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни)
породи-Рилородопски

1

5
5.1

5. Лицата подават заявление по образец, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието
и храните, до кмета на общината в срок до 10 март. Заявленията се подават лично или по
пощата и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по
местонахождението на имота. Към заявлението се прилагат:
• Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъден
обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.
• Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади за територията на
цялата страна;
• 3. Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗ;
• Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено
пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
• Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото
лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при
провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно на упълномощено от него лице.
• Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни
селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ.
6. На заявителя се предоставят пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
под наем или аренда само за регистрираните постоянни животновъдни обекти или за
регистриран един временен животновъден обект. За останалите регистрирани
временни животновъдни обекти не се извършва разпределяне на площи.
7. Кметът на общината назначава комисия в състав от трима до петима редовни членове,
един от които – правоспособен юрист, и двама резервни членове. Член на комисията не
може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в
процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи, за което се
представя декларация на председателя на комисията. Решенията на комисията се вземат с
мнозинство от броя на членовете й. Комисията определя необходимата за всеки кандидат
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площ по реда на т. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението
предимство имат кандидатите, които до датата на разпределението са ползвали съответните
имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по
възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи в срок до 1 май на предходната стопанска година. Протоколът се
обявява в кметството, публикува се на интернет страницата на общината с посочени, ако
има наличие на остатък на имоти и може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището
съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което се
намира в рамките на общината и съставя протокол за окончателното разпределение на
имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Този ред се прилага до
изчерпване на имотите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд или до
достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва последователно в съседното
землище по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството и се
публикува на интернет страницата на общината с посочени наличие на недостиг или остатък
на имоти и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен
ако съдът разпореди друго.
9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището и
съседните землища на територията на общината съответната комисия съставя протокол с
посочено наличие на недостиг на имоти. След допитване до съседни общини или общини от
съседни области за наличие на излишък и получен положителен отговор от тяхна страна,
комисията извършва допълнително разпределение на предоставените площи от съседна
община или община от съседна област и съставя протокол за окончателното разпределение
на имотите в срок до 1 юни на предходната стопанска година. Разпределението се извършва
последователно по реда на постъпване на заявленията. Протоколът се обявява в кметството,
публикува се на интернет страницата на общината и се изпраща в съседната община или
община от съседна област. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
10. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.7, т. 8 и т. 9, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни на
предходната стопанска година, комисията по т. 7 предоставя служебно на министъра на
земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по т. 7, т. 8 и т. 9,
копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен
фонд.
11. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, в състава на която
се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция
„Земеделие“. Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по
реда на т. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли на предходната
стопанска година. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.
12. Протоколът по т. 11 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по
земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна
дирекция „Земеделие“. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
13. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 7 и т. 11 кметът на общината, съответно
директорът на областната дирекция „Земеделие“, кметът на съседната община или община
от съседна област, сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен
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механизъм. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите се
сключват след 01 октомври на текущата календарна година и съдържат данните по т. 1, 4, 7,
8, 9 и 11, регистрират се в общинската служба по земеделие. Наемната или арендна цена при
сключване на договори за наем или аренда с Община „Марица“ се заплаща в 14-дневен срок
от датата на сключване на наемния/арендния договор за първата стопанска година, а за
всяка следваща стопанска година в срок до 02 октомври на годината.
14. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния
и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата
на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно
арендно плащане за две стопански години от сключването на договора. В договорите за
предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и ЗСПЗЗ за
определяне на дължимата сума за наем или аренда се вписва информация за общата площ на
имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния към датата на сключване на
договора специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Данните се изготвят от
Общината чрез извършване на пространствено сечение между имотите по договора от
кадастралната карта и специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", достъпен
чрез интернет страницата на Министерството на земеделието и храните – неразделна част от
договора.
15. Договорите се изменят по искане на лицето в срок до 01 октомври на текущата стопанска
година при условие, че е намалило или ликвидирало животните си с двустранно подписано
допълнително споразумение към договора за наем или аренда към 02 октомври на текущата
стопанска година за срока на договора.
16. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за
индивидуално ползване се отдават под наем чрез търг по реда на Глава шеста от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
„Марица“, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се
сключват за една стопанска година.
17. Останалите след провеждане на търга по т. 16 свободни пасища, мери и ливади се
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи. Договорите се сключват за една стопанска година.
18. Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и ливади от
държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и
храните, а от общинския поземлен фонд – в бюджета на общината.
19. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната
цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от
Националния статистически институт.
20. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени
наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
21. Договорите за наем по т. 16:
А. могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на
ползвателя;
Б. се прекратяват преди изтичането на срока при промяна на условията по чл. 37и, ал.
4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, освен в случаите на
настъпили форсмажорни обстоятелства.
22. Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и
14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и предоставени от
общинския съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
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(ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и
изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.
23. Кметовете по населени места представят информация в общината в дирекция „Общинска
собственост“ за мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на територията
на съответното землище, които да се предоставят за общо и индивидуално ползване за
следващата стопанска година, като към списъка с данни за парцелите на общинските
пасища, мери и ливади в населеното място, които след решение на общинския съвет да се
предоставят за индивидуално ползване и за общо ползване без търг или конкурс по реда на
чл. 24 а, ал. 6, т. 4; чл. 37и-чл. 37 о от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, се
прилага информация за площите от имотите, които попадат в обхвата на актуалния
специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", както и извадка от Програма
„Кадис“ за ситуирането на подходящата за подпомагане част, предоставени от Общинска
служба по земеделие „Марица“ .
24. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на
съветниците:
А. размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за
общо и за индивидуално ползване за следващата стопанска година в зависимост от броя и
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище. Списък на
имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се
публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март;
Б. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината за
следващата стопанска година.
25. Пашата на пасищни селскостопански животни 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.
26. Свободните мери, пасища и ливади, за които няма сключени наемни договори или
договори за аренда, след отпадане от списъка за предоставени мери, пасища и ливади за
общо ползване, могат да се предоставят под наем за устройване на пчелини само в случаите,
когато е поискано устройване на пчелини под 10 пчелни семейства. Отдаването под наем се
извършва след решение на общински съвет чрез търг с явно наддаване или конкурс по реда
на Глава шеста от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община „Марица“ по цени, определени от Общинския съвет.
27. Отдадените под наем/аренда мери, пасища и ливади, за които наемната цена е заплатена,
се предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или упълномощено от него лице
с двустранен приемно-предавателен протокол.
28. За поставяне на временни постройки за отглеждане на животни, съгласно изискванията
на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на
регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от
6.11.2012 г., в отдадените под наем или аренда мери и пасища– общинска собственост, за
които наемната цена/цената за арендно плащане е заплатена и има сключен договор за наем
или аренда, наемателите - физически или юридически лица подават молба до кмета на
общината. В молбата се посочва броя на отглежданите животни и номерата на поземлените
имоти, върху които лицето желае да постави временни постройки за отглеждане на
животни, брой постройки.
29. Всяка молба се завежда в деловодния регистър на общината. Молби, които не са
попълнени по образец, се връщат на животновъда от служителя, приемащ молбите за
допълнения/ корекции.

33

30. Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с
обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на
земята, както следва:
А. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар;
Б. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения
за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни.
31. При стопанисване на наетите площи:
А. Наемателят няма право да огражда предоставените му за паша имоти с постоянна
плътна ограда.
Б. Наемателят има право да поставя електропастир.
В. 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.
Г. Пастирът е длъжен винаги да носи в себе си своя екземпляр от пълномощното.
Д. 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.
Раздел VІІІ: Извършване на проверки за спазване на условията по т. 4 от Раздел VІ
за сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд:
1. Кметът на общината или оправомощени длъжностни лица, ежегодно извършват проверки
за спазване на условията по т. 4 от Раздел VІ за сключените договори за наем или аренда на
пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.
2. Спазването на условията по т. 1 се установява въз основа на изготвена и предоставена от
БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в
Интегрираната информационна система на БАБХ:
А. животновъдни обекти;
Б. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
В. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.
3. Когато при извършването на проверките се установи, че:
А. В животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с
над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда,
договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на
броя на животните;
Б. В животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни,
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината;
В. е настъпила промяна на условията по т. А и т. Б, договорите за наем или аренда се
прекратяват от кмета на общината;
Г. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за
наем или аренда се прекратяват от кмета на общината.
4. Договорите за наем или аренда по т. 1 не се смятат за правно основание съгласно чл. 41,
ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на
проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им.
5. В случаите по т. 4 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от
регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември
2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) и
уведомява кмета на общината – за имотите от общинския поземлен фонд;
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6. Условията на т. 2, б. А, т. 3 и т. 4 не се прилагат за част или всички селскостопански
пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които
са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии.
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№6
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за
земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за
създаване и отглеждане на земеделски култури.

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Приема и утвърждава следните начални годишни цени за арендно плащане по
видове култури при предоставяне под аренда за индивидуално земеделско ползване на
свободните поземлени имоти или части от тях – общинска собственост, необлагаеми с
ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, както
следва:
І.1. За създаване и отглеждане на земеделски култури, както следва:

КУЛТУРИ
1. Лозова
култура
2. Овощни
култури
- Семкови
- Костилкови
- Черупкови
/ орехоплодни/
3. Етерично –
маслени култури
/роза, мента,
лавандула,
шипка и др./
4. Черница
5. Разсадник за
отглеждане на
посадъчен материал-

ПЕРИОД

ПЕРИОД

ПЕРИОД

ПЕРИОД

1-3 години

4-7 години

8-20 години

Над 20 години

12,00 лева на декар
за година

50,00 лева на декар
за година

75,00 лева на декар
за година

50,00 лева на декар
за година

1-4 години

5-7 години

8-20 години

Над 20 години

12,00 лева на декар
за година
12,00 лева на декар
за година
12,00 лева на декар
за година

36,00 лева на декар
за година
42,00 лева на декар
за година
45,00 лева на декар
за година

65,00 лева на декар
за година
62,00 лева на декар
за година
55,00 лева на декар
за година

55,00 лева на декар
за година
45,00 лева на декар
за година
45,00 лева на декар
за година

1-ва година

2-3 години

Над 3-10 години

Над 10 години

12,00 лева на декар
за година

48,00 лева на декар
за година

80,00 лева на декар
за година

50,00 лева на декар
за година

1 -3 години

4-7 години

12,00 лева на декар
22,00 лева на декар
за година
за година
40,00 лева на декар за година

8-30 години

31-45 години

40,00 лева на декар
за година

35,00 лева на декар
за година

дървесен вид
„Пауловния“

І.2. За отглеждане на съществуващи земеделски култури, както следва:
КУЛТУРИ
1. Лозова култура
2. Овощни култури (семкови, костилкови, черупкови
(орехоплодни)
3. Етерично – маслени култури /роза, мента, лавандула,
шипка и др./
4. Черница

Цена в лева на декар
за година
60
50
60
40

ІІ. В случай, че имотите са поливни, арендното плащане да се коригира с коефициент за
поливност 1,5.

ІІІ. Арендната цена се актуализира ежегодно към месеца на сключване на
договора за текущата година. Актуализация на арендната цена се извършва само в
случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към месеца на сключване на
договора за текущата година спрямо месеца на сключване на договора за
предходната година. Инфлацията се изчислява на база на Индекса на
потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за предходната година,
официално обявен от Националния статистически институт. Така получената
стойност на инфлацията в процент се умножава с първоначално договорената
годишна цена за арендно плащане, като получената сума се прибавя към последната
договорена годишна цена за арендно плащане. Изменението на цената за арендно
плащане се извършва с двустранно подписано допълнително споразумение към
договора за аренда.
МОТИВИ:, Във връзка с предоставяне под аренда за земеделско ползване на
поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на
земеделски култури през 2017 г., от независим оценител „Пловдивинвест – 21” АД бе
изготвена експертиза от 2017 г. за определяне размера на начални цени по видове култури
за арендно плащане при предоставяне под аренда на земите - общинска собственост.

Общински съвет Марица намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№7
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване и за
предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на поземлени имоти
или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; вр. с чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост; чл. 11, ал. 1
от Закона за пчеларството и чл. 117, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
І. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив приема и утвърждава следните начални
годишни наемни цени за предоставяне под наем за земеделско ползване на поземлени имоти
или части от тях – частна общинска собственост, по видове както следва:
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 – 20,00 лева на декар;
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 50,00 лева на декар;
3. За оранжерийно производство – 65,00 лева на декар;
4. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар.
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 оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС);
4. За производство на посадъчен материал – 35,00 лева на декар (без ДДС).
ІІ. Общински съвет “Марица” – Област Пловдив приема и утвърждава следните начални
годишни наемни цени за предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под
наем за стопански нужди за настаняване на пчелни семейства и определя начални годишни
наемни цени за предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под наем за
стопански нужди за настаняване на пчелни семейства, както следва:
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. Земи с НТП „Нива“ – 30,00 лева на декар (без ДДС);
2. Ливади – 15,00 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 – 15,00 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. Наемната цена се актуализира ежегодно към месеца на сключване на
договора за текущата година. Актуализация на наемната цена се извършва само в
случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към месеца на сключване на
договора за текущата година спрямо месеца на сключване на договора за
предходната година. Инфлацията се изчислява на база на Индекса на
потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за предходната година,
официално обявен от Националния статистически институт. Така получената
стойност на инфлацията в процент се умножава с първоначално договорената
годишна наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена
годишна наемна цена. Изменението на наемната цена се извършва с двустранно
подписано допълнително споразумение към договора за наем.
МОТИВИ: Във връзка с отдаването под наем на поземлени имоти за
земеделско ползване и за стопански нужди за устройване на пчелини през 2017 г., в
изпълнение на чл. 117, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община “Марица” от независим оценител
„Пловдивинвест – 21” АД бе изготвена експертиза от 2017 г. за определяне размера
на начална годишна наемна цена при предоставяне под наем на земи, собственост
на Община „Марица” – област Пловдив.Ето защо, Общински съвет „Марица“
намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№8
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени
общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”,
област Пловдив”, представляваща Приложение №1 към Методика за определяне на
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост
на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от
22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6
от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС, чл. 36, ал. 2 от Закона за
административно-териториалното устройство на Република България, във връзка
със Заповед № РД-02-14-2021/ 14.08.2012г., изм. със Заповед № РД-02-14-808/
25.08.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Общински съвет „Марица” приема изготвената Тарифа-2017 г. за
началния размер на наема за помещения и терени, общинска собственост по
категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив месечно в лв
/м2 без ДДС от лицензиран оценител – „Пловдивинвест – 21“ АД и утвърждава
месечните наемни цени на кв.м. съгласно Приложение № 1, неразделна част от
настоящето решение.
2. Наемната цена се актуализира ежегодно към месеца на сключване на
договора. Актуализация на наемната цена се извършва само в случай, че
инфлацията за страната надвишава 10% за месеца, в който е подписан наемния
договор, спрямо същия месец на предходната година. Инфлацията се изчислява на
база на Индекса на потребителските цени – месечен, спрямо същия месец за
предходната година, официално обявен от Националния статистически институт.
Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава с първоначално
договорената месечна наемна цена, като получената сума се прибавя към
последната договорена месечна наемна цена. Изменението на наема се извършва с
двустранно подписано допълнително споразумение към договора за наем.
МОТИВИ: Във връзка с процедурите по отдаване под наем през 2017 г. на
помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” от лицензиран
оценител – „Пловдивинвест – 21“ АД бе изготвена разценка за началния размер на
наема за помещения и терени, общинска собственост по категория на населените

места в Община “Марица”, област Пловдив месечно в лв /м2 без ДДС, която
потвърждава приетата тарифа през 2016 г.
С оглед обстоятелството, че до момента не са настъпили изменения в социално–
икономическите условия и нормативна уредба на Република България, Общински
съвет „Марица“ намира решенето за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
РЕШЕНИЕ№9
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/
години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с правото на
достъп до общите и обслужващите помещения, в с. Ясно поле, Община “Марица” –
област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за първична
помощ по дентална медицина.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.
50 и чл. 164, ал. 1 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 извършване на здравни услуги – практика за
първична помощ по дентална медицина, ведно с правото на достъп до общите и
обслужващите помещения, следния самостоятелен обект, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор № 87669.502.164.1.9, с площ от
16,40 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №
87669.502.164.1.10, № 87669.502.164.1.8, и № 87669.502.164.1.1, под обекта: няма,
над обекта: няма.
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор №
87669.502.164.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 87669.502.164, с
административен адрес: с. Ясно поле, п.к. 4139, ул. „1-ва”, № 24, ет.1, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община “Марица” област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като публична общинска
собственост с Акт за ПОС № 08 от 20.02.2001г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
Целта на отдаването под наем на гореописания самостоятелен обект е
използването му за здравни услуги – практика за първична помощ по дентална
медицина.
ІІ. Отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект да се
извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост

на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 5.00 /пет/ лева
на кв.м. без ДДС или 82.00 лв. /осемдесет и два лева/ без ДДС за 16,40 кв.м.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
– Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се
ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за стоматологичен
кабинет, като собствеността му 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 отдадения под наем описан в т. І самостоятелен обект,
предназначен за стоматологичен кабинет се извършва от лицето, на което е
предоставен, с грижата на добрия стопанин, като застрахователните вноски за
обекта са за сметка на наемателя за срока на договора. Ако самостоятелният обект
по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да
бъде прекратено;
– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна
степен ”Магистър по дентална медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват
медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към
държавата или Община „Марица” към датата на конкурса;
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв
в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
самостоятелния обект;
– Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения
към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или
отсрочване на задълженията.
– Кабинетът да работи целогодишно.
– Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заявление за участие по образец.
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК,
участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за регистрация
и удостоверение за актуално състояние.
3. Заверено копие от документ за самоличност на участниците, на
представителя на юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът
е юридическо лице или едноличен търговец.
4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация, когато участникът е
юридическо лице.
5. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани обстоятелства – несъстоятелност, когато участникът е едноличен търговец.
6. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство,

съгласно документите му за регистрация.
7. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля
за наемане на имота.
8. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените гаранции за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на
неспечелилите конкурса участници /оригинал/.
9. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или липсата на задължения към държавата.
10. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на
задължения към:
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице,
едноличния търговец или по постоянен адрес на физическото лице;
- и към Община „Марица”.
11. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие.
12. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация.
13. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в
конкурса;
- с клаузите за приложения в конкурсната документация проект на договор за
отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование
със степен “магистър по дентална медицина“ на управителя/участника.
15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в
Република България.
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане
на публичен конкурс.
17. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и подписана
от кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е
основание за недопускане на участника до конкурса.
18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/,
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен
плик.
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Професионален опит на участника:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
- Кандидат не представил оферта – 0 точки.
К2 – Предложена месечна наемна цена:
- Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15

точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до
20% вкл. – 10 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20% - 5
точки;
К3 – Договор с НЗОК:
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки;
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки;
К4 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:
- Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане относно целите
на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати от
изпълнението – 20 точки;
- Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане относно
целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати
от изпълнението – 10 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 +К3 + К4
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 и К4.
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 описания в т. І самостоятелен обект, 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
стоматологичен
кабинет, Общински съвет Марица намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 10
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5
/пет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с правото
на достъп до общите и обслужващите помещения, в с. Манолско Конаре, Община
“Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за
първична помощ по дентална медицина.
ОСНОВАНИЕ:чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 60, ал. 4 б от правилника за организацията и
дейността на Общински съвет “Марица”, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, чл. 50 и чл. 164, ал. 1 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 извършване на здравни услуги – практика за
първична помощ по дентална медицина, ведно с правото на достъп до общите и
обслужващите помещения, следния самостоятелен обект, както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор № 47113.502.30.1.4, с площ от
15,00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №
47113.502.30.1.5, № 47113.502.30.1.3, и № 47113.502.30.1.9, под обекта: няма, над
обекта: няма.
Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор №
47113.502.30.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 47113.502.30, с
административен адрес: с. Манолско Конаре, п.к. 4138, ул. „5-та”, № 1-а, ет.1, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община
“Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62 от 19.10.2007г. на
Изпълнителния директор на АГКК – София, актуван като публична общинска
собственост с Акт за ПОС № 04 от 21.02.2001г., надлежно вписан в Службата по
вписванията.
Целта на отдаването под наем на гореописания самостоятелен обект е
използването му за здравни услуги – практика за първична помощ по дентална
медицина.
ІІ. Отдаването под наем на описания в т. І. самостоятелен обект да се

извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на
началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост
на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 5.00 /пет/ лева
на кв.м. без ДДС или 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/ без ДДС за 15,00 кв.м.
ІІІ. Специфични условия на конкурса:
– Описаният в т. І самостоятелен обект се отдава под наем, при условие, че се
ползва единствено за целта, за която е предоставен, а именно за стоматологичен
кабинет, като собствеността му 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 отдадения под наем описан в т. І самостоятелен обект,
предназначен за стоматологичен кабинет се извършва от лицето, на което е
предоставен, с грижата на добрия стопанин, като застрахователните вноски за
обекта са за сметка на наемателя за срока на договора. Ако самостоятелният обект
по т. І не се използва за това, за което е отдаден под наем, наемното отношение да
бъде прекратено;
– Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна
степен ”Магистър по дентална медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват
медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към
държавата или Община „Марица” към датата на конкурса;
– Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв
в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;
– Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
самостоятелния обект;
– Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения
към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или
отсрочване на задълженията.
– Кабинетът да работи целогодишно.
– Документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заявление за участие по образец.
2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК,
участниците в процедурата, прилагат в офертата си освен документа за регистрация
и удостоверение за актуално състояние.
3. Заверено копие от документ за самоличност на участниците, на
представителя на юридическото лице или едноличния търговец, когато участникът
е юридическо лице или едноличен търговец.
4. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани обстоятелства – несъстоятелност и ликвидация, когато участникът е
юридическо лице.
5. Заверено копие от Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на
вписани обстоятелства – несъстоятелност, когато участникът е едноличен търговец.

6. Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурс, ведно с
упълномощаване за сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът
се представлява от лице, различно от лицата, имащи право на представителство,
съгласно документите му за регистрация.
7. Протоколно решение от заседание на юридическото лице, съдържащо воля
за наемане на имота.
8. Удостоверение от банка с посочена банкова сметка за възстановяване на
внесените гаранции за участие на нерегистрираните в конкурса кандидати и на
неспечелилите конкурса участници /оригинал/.
9. Заверено копие на Удостоверение от Национална агенция по приходите за
наличието или липсата на задължения към държавата.
10. Заверени копия на Удостоверения за наличието или липсата на
задължения към:
- общината по седалище и адрес на управление на юридическото лице,
едноличния търговец или по постоянен адрес на физическото лице;
- и към Община „Марица”.
11. Документ в оригинал /квитанция/ за внесена гаранция за участие.
12. Заверено копие от документ за закупена конкурсна документация.
13. Декларация по образец за запознат/а и съгласие:
- с условията на конкурсната документация за провеждане и участие в
конкурса;
- с клаузите за приложения в конкурсната документация проект на договор за
отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост
14. Заверено копие от диплома за завършено висше медицинско образование
със степен “магистър по дентална медицина“ на управителя/участника.
15. Заверено копие от Удостоверение от Български зъболекарски съюз, че
управителя/участника не е с отнети права да упражнява медицинска професия в
Република България.
16. Заверено копие от трудова книжка и/или заверено копие от осигурителна
книжка и/или удостоверение образец УП-3, удостоверяващи трудов стаж на
управителя/ участника, съгласно критерий /К1/ посочен в правилата за провеждане
на публичен конкурс.
17. Декларация по образец за извършен оглед на имота, заверена и подписана
от кметството на населеното място. Липсата на заверка на декларацията е
основание за недопускане на участника до конкурса.
18. Ценово предложение за месечна наемна цена, съгласно критерий /К2/,
посочен в т. ІV от настоящето решение. Поставя се в отделен малък непрозрачен
плик.
ІV. Критерии за оценяване на кандидатите:
К1 – Професионален опит на участника:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- От 5 до 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- От 10 до 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
- Кандидат не представил оферта – 0 точки.

К2 – Предложена месечна наемна цена:
- Най-висока предложена месечна наемна цена – 20 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена до 10% – 15
точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 10% и до
20% вкл. – 10 точки;
- По-ниска от най-високата предложена месечна наемна цена над 20% - 5
точки;
К3 – Договор с НЗОК:
- Със сключен договор с НЗОК – 10 точки;
- Без сключен договор с НЗОК – 0 точки;
К4 – Предложена оферта относно експлоатацията на обекта:
- Кандидат, в чиято оферта се съдържа комплексно виждане относно целите
на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати от
изпълнението – 20 точки;
- Кандидат, в чиято оферта се съдържа част от комплексно виждане относно
целите на развитие на обекта, средствата за постигането им и очакваните резултати
от изпълнението – 10 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 +К3 + К4
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите К2 и К4.
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 описания в т. І самостоятелен обект, 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
стоматологичен кабинет, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 11
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”, КАСАЕЩО РАЗШИРЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 530ЖМ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО КАДАСТРАЛНАТА
КАРТА НА С.РОГОШ, МЕСТНОСТ „ПОЛЯНАТА“ И „ТРЪНКИТЕ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“.
ОСНОВАНИЕ: ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 И АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР.
С ЧЛ.136, АЛ.1 И 127, АЛ.6 ОТ ЗУТ
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.11 ОТ
АЛ.6 ОТ ЗУТ:

ЗМСМА, ЧЛ.134, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.136, АЛ.1 И 127,

ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА „МАРИЦА”,
КАСАЕЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 530-СМФ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА
ОБЩИНА „МАРИЦА“, В ОБХВАТА НА ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№
62858.34.40, 62858.34.42, 62858.34.381 И ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ
62858.34.37, 62858.34.349 В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 374, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ
04.11.2016ГОД. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ РЕГУЛАЦИЯТА НА
С.РОГОШ, В СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 530-ЖМ ПО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА
„МАРИЦА“, С ПЛОЩ И РЕГИСТЪР КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ ПО ПРИЛОЖЕНАТА СИТУАЦИЯ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА ДОКЛАДНА.
РЕШЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

МОТИВИ: Поради възникнало инвестиционно намерение за разширение на
регулацията на с.Рогош в земеделски земи за задоволяване нуждите на населението
от парцели за застрояване Общинският съвет намира решенито за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 12
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и
застрояване (ПРЗ), ПУП-План на улична регулация (ПУР) и ПУП-Парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура в обхвата на поземлени имоти №№
47086.26.42, 47086.26.52, 47086.26.60 и част от поземлени имоти с идентификатори
№ 47086.26.56 и № 47086.26.100 м.”Ясаците” по кадастралната карта на с.Маноле,
Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за
процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на
изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни
административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и
ал. 5, чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:

ЗА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА” ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПЛАН
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПРЗ), ПУП-ПЛАН НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ПУР) И ПУП-

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С
ИДЕНТИФИКАТОРИ №№ 47086.26.42, 47086.26.52, 47086.26.60 И ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ
ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ № 47086.26.56 И № 47086.26.100 М.”ЯСАЦИТЕ” ПО
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.МАНОЛЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО
ВКЛЮЧВАНЕ ОТНОВО С РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА ИЗКЛЮЧЕНИ
ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ЗРП НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО СИЛАТА НА РАЗЛИЧНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ:
Включване в ЗРП за жилищно застрояване
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, ал. 1 от
ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба
№8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и Наредба
№7/2004г. на МРРБ. Да бъдат съобразени с нормативните изисквания, с теренните
дадености и изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да изследват да
отразяват всички имоти със сменено предназначение, влезли в сила и в процедура на
изработване и одобряване на ПУП – ПРЗ, по отношение съгласуваност на проектите
във всички части.

Проектите да отговарят на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл.24а от ЗОЗЗ.
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ в
цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - оригинал на
недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, изготвени върху цифрова
извадка от кадастралната карта на землището на населеното място в М 1: 1 000 като
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ.
В ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура да се
определят и сервитутните им ивици, да се представят трасировъчни данни и площи на
новообразуваното УПИ и ПИ, ако има такива.
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м.
Проектите
да се съгласува със съответните администрации, а при
необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на
определените за това места в сградата на общината и се публикуват на интернет
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общинския съвет
намира решението за целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
26
Гласували
26
За
26
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 13
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.

ОТНОСНО: Одобрение на актуализирана програма за реализация на ОПР
(2014-2020)
ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.13 ал.3 и чл.24 т.1от Закона за регионално
развитие, чл.38. ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално
развитие.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Одобрява актуализиран списък с проекти (програма) за реализация на
Общински план за развитие на община „Марица” за периода 2014-2020г.
МОТИВИ: Общинският план за развитие на община „Марица“ за периода
2014-2020г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен
инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно
развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо,
социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем
години. Ето защо, Общинският съвет намира решението за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 14
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 91 от ЗДБРБ за 2016 г. и чл. 47,
ал.1 от ПМС № 374/22.12.2016 г.

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя остатъка по общинския бюджет, реализиран към
31.12.2016 г. в размер на 6 539 492 лв. да се използва през 2017 г., както следва:
379 230 лв. за делегирани от държавата дейности, в това число:
1 034 лв. за дейност 117 Държ. и общ. служби и дейности по изборите;
57 090 лв. за дейност 122 Общинска администрация;
12 884 лв. за дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност;
19 926 лв. за дейност 282 ОМП, поддържане на запаси и мощности;
35 983 лв. за дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия
85 лв. за дейност 311 Детски градини;
3 418 лв. за дейност 318 Подготвителна полудневна група в училище;
103 718 лв. за дейност 322 Неспециализирани училища;
14 566 лв. за дейност 389 Други дейности по образованието;
3 168 лв. за дейност 431 Детски кухни и яслени групи в ДГ
33 965 лв. за дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища;
17 938 лв. за дейност 532 Програми за временна заетост
623 лв. за дейност 548 Дневни центрове за стари хора;
17 лв. за дейност 589 Др. дейности по соц. осиг., подпом. и заетостта;
6 147 лв. за дейност 713 Спорт за всички;
68668 лв. за §§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства
от Европейския съюз
249 119 лв. за държавна дейност, дофинанс. с местни приходи, в това число:
184 711 лв. за функция Образование
3 500 лв. за функция Здравеопазване
207 лв. за функция Соц. осигуряване, подпомагане и грижи
10 701 лв. за функция Поч. дело, култура, рел. дейности
50 000 лв. за функция Разходи, некласифицирани в др. разходи
5 911 143 лв. за местни дейности , в това число:

300 500 лв. за функция Общи държавни служби
2 894 657 лв. за функция Образование
1 885 138 лв. за функция Жил. строителство, БКС и ОС
63 640 лв. за функция Поч. дело, култура, рел. дейности
178 636 лв. за функция Икономически дейности и услуги
200 000 лв. за функция Разходи, некласифицирани в др. разходи
192 090 лв. за §§ 88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средства от Европейския съюз
196 482 лв. за Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по съставянето
на бюджета на общината за 2017г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
27
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 15
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и ал.2 от ЗМСМА и т. 10 от
Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя за дейност 122 „Общинска администрация”,
численост на персонала от 01.01.2017 г. - 127 бр., в това число 73 бр. за държавна
дейност и 54 бр. за държавна дейност, дофинансирана с местни приходи.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местна администрация, Общинският съвет намира решенито за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
27
Гласували
27
За
22
Против
0
Въздържали се
5

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 16
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 5 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и
ал. 3 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” утвърждава годишния размер на разходите за заплати
за всички дейности, финансирани от общинския бюджет, без училищата, съгласно
Приложение № 9 и възлага на кмета на Община „Марица” да утвърди тримесечното им
разпределение.
Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и „Почивно дело,
култура, религиозни дейности” (без читалища) и за местните дейности се определя от
кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдени с
настоящото решение.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в
бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
22
0
4

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 17
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. чл.94, ал.3
т.4 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя размер на просрочените вземания, които ще
бъдат събрани през бюджетната 2017 г. – 32 165 лв.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по съставянето
на бюджета на общината за 2017г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
24
Гласували
24
За
24
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 18
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 39 от ПМС №
374 /22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017 г
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя транспортните разноски на пътуващите
бюджетни служители от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се
намират в различни населени места, да се изплащат в размер на 85 % от стойността им,
по списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски,
съгласно Приложение № 11.
Предоставя правомощия на кмета на община „Марица“ и ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджет, в рамките на утвърдените им бюджети за
2017 год. да актуализират списъците в течение на годината.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2017г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

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

Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 19
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 38 т.3 от ПМС
№ 374 /22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017 г. и чл. 90
от ЗДБРБ за 2017 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя размера на разходите за представителни
цели по бюджета на Община „Марица”, както следва:
- за кметовете в общината - 2 на сто от разходите за издръжка за дейност
„Общинска администрация“
- за общинския съвет - 2 на сто от разходите за издръжка за дейност „Общински
съвети“
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2017г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 20
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.59 от
ЗФВС

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински Съвет „Марица” определя за 2017 г. средства по § 45-00 „Субсидии за
организации с нестопанска цел” в размер на 120 000 лв. за подпомагане на спортни
клубове, чийто седалища и дейност са на територията на Община „Марица”,
разпределени както следва:
1. Хандбален клуб с. Труд
- 9 000 лв.
2. Баскетболен клуб с. Рогош
- 6 000 лв.
3. Клуб по вдигане на тежести с. Динк
- 4 000 лв.
4. Футболни клубове ,
в това число за:
- ФК с. Бенковски
- 5 000 лв
- ФК с. Войводиново
- 7 000 лв.
- ФК с. Войсил
- 7 000 лв.
- ФК с. Граф Игнатиево
- 7 000 лв.
- ФК с. Калековец
- 5 000 лв.
- ФК с. Крислово
- 5 000 лв.
- ФК с. Маноле
- 10 000 лв.
- ФК с. Манолско Конаре
- 5 000 лв.
- ФК с. Рогош
- 7 000 лв.
- ФК с. Скутаре
- 7 000 лв.
- ФК с. Строево
- 10 000 лв.
- ФК с. Труд
- 7 000 лв.
- ФК с. Ясно поле
- 5 000 лв.
- ФК с. Радиново
- 5 000 лв.
- ФК с. Царацово
- 5 000 лв.
5.Клуб по конен спорт „Марица“

- 4 000 лв.

Изразходването на средствата от спортните клубове да става по договаряне с
клубовете, като за целта се упълномощава Кмета на общината да сключва с тях договори.
Задължително условие за финансово подпомагане на спортните клубове е изискването,
за не по-малко от 50 на сто от картотекираните играчи от съответния спортен клуб, да са
жители с постоянен адрес в Община “Марица”.
Предоставените средства могат да се използват за картотекиране, външни услуги,
спортни пособия, екипи, храна, медикаменти, хонорари и осигурителни плащания и други.

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

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

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 21
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 40, ал.2
от ПМС 374 /22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017 г.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя средства за социално-битово и културно
обслужване на персонала в размер на 3 на сто от средствата за основни заплати и
възнаграждения на персонала, назначен по трудови правоотношения в щатната и
извънщатната численост.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2017г., Общински съвет „Марица“ намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 22
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя помощи за покриване разходите за
погребения: за ковчег обикновен, некролог 5 бр. и надгробен знак за самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер до 120 лв. за един
случай, за което кметът на населеното място издава служебна бележка.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановленето за изпълнение на
държавния бюджет на РБ за 2017г., Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 23
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 22 ал. 2 и чл.23 ал. 2 от ЗНЧ и чл. 21, ал.1, т. 6 и
ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” определя дофинансиране с местни приходи на
държавната дейност 738 Читалища по § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска
цел” в размер на 23 000 лв.
Сумата да се разпредели между читалищата от комисията по чл. 23 ал. 1 от ЗНЧ.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 24
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.125,ал.1 , т.2
от ЗПФ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” упълномощава Кмета на Община „Марица”, в
изпълнение на приети от Общински съвет „Марица” решения, за предоставяне на
временни безлихвени заеми от бюджета на Община „Марица” за сметките за средства
от Европейския съюз, да актуализира с гласувания размер, приходната част на
общинския бюджет по §§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 25
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.94, ал.3 от
ЗПФ
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” дава съгласие временният недостиг на средства по
сметките за средства от Европейския съюз за финансиране на проекти по Оперативните
програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и набирателни
сметки до възстановяването им от Управляващият орган.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 26
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” упълномощава кмета на общината да разработва и
възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и
на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ
брой
общ. 29
съветници
Присъствали
25
Гласували
25
За
25
Против
0
Въздържали се
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 27
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.94, ал.3 от
Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г., като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15
на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
25
25
25
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 28
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. чл.94, ал.3 от
Закона за публичните финанси

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” одобрява максималния размер на ангажименти за
разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години.

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 29
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.39 и чл.94,
ал.3 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова
основа в размер на (- 5 740 272 ) лв.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
26
26
26
0
0

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 30
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 39 от Закона за
публичните финанси.

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на
6 500 000 лв.
2.Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 г. в размер
на 200 000 лв.
3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на бюджетната година в размер на 9 526 923 лв.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 31
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.94, ал.3 и
чл. 144 от Закона за публичните финанси.
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” одобрява индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз за 2017 г, съгласно Приложение № 12
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 32
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.

ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА и чл. чл.94,
ал.3 от Закона за публичните финанси,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” одобрява актуализираната бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2017 - 2019 г., съгласно приложение
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”
Р Е Ш Е Н И Е № 33
Взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г.
ОТНОСНО: Бюджет на Община „Марица” за 2017 г.
ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21,ал.1,т.6 и ал.2 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.94,
ал.2 от Закона за публичните финанси,
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” приема бюджета на Община „Марица” за 2017 година
в общ размер на 23 378 194 лв. по приходната част и 23 378 194 лв. по разходната част,
в т.ч.:
- за делегирани от държавата дейности:
= по приходната част – 8 966 418 лв.
= по разходната част - 10 422 988 лв., в т.ч. 1 456 570 лв. дофинансиране
от приходи с местен характер
за местни дейности :
= по приходната част - 14 411 776 лв. - от тях 1 456 570 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности
= по разходната част - 12 955 206 лв.
разпределени по параграфи, функции, дейности и отговорности, съгласно Приложения
№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на ЗМСМА и Закона за
публичните финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като
система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги,
преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от
бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на
финансови активи и поемане на дълг, Общински съвет Марица намира решението
за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”
Вярно: ………………
/А. Иванова/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се
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