
 

  
 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 30 дни, Община „Марица“ чрез настоящото публикуване 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: obshtina@maritsa.org 

МОТИВИ: Приемането  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община „Марица” се налага във връзка със Законът за изменение 
и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от 44-
то Народно събрание на 9 май 2018 г., издаден в София на 16 май 2018 г., обнародван в 
ДВ брой 42/22.05.2018 г. Във връзка с последните изменения в Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, следва да се измени правната норма на приетата 
Наредба по чл.8, ал.2 от ЗОС, тъй като е налице: 

1. Промяна на реда за учредяване на право на ползване за устройване на постоянни 
пчелини с над 10 пчелни семейства върху свободни мери, пасища и ливади от общинския 
поземлен фонд; 

2. Промяна на реда за отдаване под наем/аренда на земеделските земи. 
На следващо място приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество Община „Марица” се налага във връзка с дадени препоръки в 
резултат на извършен одит на кмета на Община „Марица”, а именно да внесе 
предложение в общинския съвет за изменения и допълнения в наредбата за привеждането 
й в съответствие с действащата правна рамка. 

Съгласно чл.75, ал.1 от наредбата (Решение № 47 от 04.03.2014 г. на ОбС Марица) 
При разпореждане с имоти физическите и юридическите лица заплащат на общината 
режийни разноски в размер на 5 на сто, изчислени върху по-високата стойност от 
пазарната или данъчната оценка, определена по реда на чл.46, ал.2, т.1 от ЗМДТ във 
връзка с чл.45 от Закона за добавената стойност: 1. на имота, предмет на продажба, 
съответно ограниченото вещно право, което се учредява; 2. На имота с по-висока оценка, 
определена по реда на чл.22, ал.4 от ЗОС при замяна; 3. на реалния дял, който придобиват 
лицата при делба“. 

Разпоредбата на чл.75, ал.1 от наредбата относно заплащането на режийни разноски 
е в противоречие с разпоредбата на нормативен акт от по-висока степен – чл.111 от ЗМДТ, 
съгласно който „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса“.   

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
НАРЕДБАТА. 

За прилагане на Наредбата не е необходимо да се изразходват бюджетни средства.  
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община „Марица”, както следва: 
 

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

общинско имущество на Община „Марица” 
 

§ 1. чл.75 се отменя. 



 

§ 2. Добавя се чл. 97 б, както следва: 
Чл. 97 б (1) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на 
собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл. 8 от Закона за пчеларството, може 
да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен 
фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, като се спазват 
изискванията на Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява без провеждане 
на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.  
(2) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно 
пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от: 
1. десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни 
пчелини; 
2. пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни 
майки; 
3. три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по 
биологичен начин. 
(3) Право на ползване се учредява въз основа на изготвена схема за разполагане на пчелни 
семейства върху общински имот, одобрена от Главния архитект на Община “Марица” 
съгл. чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОД  и от Общински 
съвет на Община “Марица”. 
 (4) Постоянните пчелини се регистрират в съответствие с чл. 51, ал. 1 и 3 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и чл. 8 от Закона за пчеларството. Кошерите и 
пчелните семейства се идентифицират съгласно чл. 51, ал. 9 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.  
(5) Правото на ползване по ал. 1 се учредява от кмета на общината – за пасища, мери и 
ливади от общинския поземлен фонд. 
(6) За учредяване право на ползване по ал. 1 собственикът на пчелина подава заявление, в 
което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото на ползване. 
Заявлението се подава до кмета на общината. 
(7) Въз основа на подаденото заявление се комплектува преписка, към която се прилагат: 
1. документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновъден обект – 
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по чл. 8 от 
Закона за пчеларството;  
2. пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, за която заявителят е 
уведомен писмено, с обратна разписка; 
3. писмено съгласие на заявителя с изготвената от независимия оценител оценка на имота; 
4. други документи, които се изискват от специални закони.  
(8) Кметът на общината се произнася по заявлението, като издава заповед за учредяване 
право на ползване или постановява отказ. 
(9) Актовете по ал. 9 се съобщават и могат да се обжалват по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
(10) Цената за учредяване право на ползване по ал. 1 се заплаща в едномесечен срок от 
влизането в сила на заповедта за учредяване право на ползване. В случай че цената не 
бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото 
на ползване, се погасяват. 
(11) Въз основа на влязлата в сила заповед за учредяване право на ползване и 
извършеното плащане кметът на общината сключва договор със заявителя.  
(12) Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства 
се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години. 
(13) Договорите по ал. 12 се вписват в службата по вписванията по местонахождението на 
имота и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие за сметка на лицето, 
в чиято полза е учредено правото на ползване. 
(14) Лицата, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни 
пчелини с над 10 пчелни семейства, след изразено писмено съгласие на кмета на 
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общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, 
свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за 
устройство на територията. 
(15) Предаването на общинските имоти, тяхното състояние, както и възраженията на 
страните по договора се удостоверяват с двустранен приемно-предавателен протокол, 
придружен с протокол от извършена трасировка въз основа на схемата за разполагане на 
пчелни семейства върху земеделска земя, които се заплащат от наемателя/арендатора. 
Протоколът за предаване на имот се съставя от съответното кметство в 3 /три/ 
еднообразни екземпляра, подписва се от двете страни, представя се в дирекция 
„Общинска собственост“ в 3-дневен срок от подписването и се прилага към сключения 
договор като негова неразделна част.  
(16) При прекратяване на договорните отношения приемането на общинските имоти, 
тяхното състояние, както и възраженията на страните по договора,  се удостоверяват с 
двустранен приемно-предавателен протокол. Протоколът за приемане на имот се съставя 
от съответното кметство в 3 /три/ еднообразни екземпляра, подписва се от двете страни, 
представя се в дирекция „Общинска собственост“ в 3-дневен срок от подписването и се 
прилага към прекратения договор като негова неразделна част. 
(17) В едномесечен срок от изтичането на срока на договора или предсрочното му 
прекратяване лицата по ал. 14 премахват изградените в имота спомагателни постройки и 
съоръжения. При неизпълнение на задължението в определения срок правата на 
собственост върху постройките и съоръженията се упражняват от собственика на имота. 
(15) Правото на ползване се прекратява при условията на чл. 11, ал. 3 от Закона за 
пчеларството. 
(16) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за 
пчеларството не се учредява право на ползване върху пасища, мери и ливади от 
общинския поземлен фонд, а се издава разрешение от кмета на общината. Издаването на 
разрешение е безвъзмездно. 
§ 3. Чл. 120 се изменя, както следва: 
Чл. 120 (1) Кметовете на кметства отговарят за стопанисването на земите от общинския 
поземлен фонд и общински земеделски земи, включени в строителните граници на 
населените места по населени места, като представят информация в общината, в дирекция 
„Общинска собственост“ за общинските имоти, които се владеят или държат без 
основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, 
както и данни за: собствеността, физическото или юридическото лице, което владее или 
държи имота, писмото, с което кметът на кметството е задължил лицето в определен срок 
доброволно да освободи имота и съставения констативен протокол от кметството за 
неизпълнението на това задължение.  
 (2) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд и общински земеделски земи, 
включени в строителните граници на населените места, под наем се извършва по реда на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс по реда на Глава шеста от наредбата.  
(3) Предоставянето под аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от 
тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури се 
извършва по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона 
за арендата в земеделието след решение на общинския съвет чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс по реда на Глава шеста от наредбата.  
(4) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се определя размерът на 
плащането и се сключва договор за наем или аренда, като началната тръжна или 
конкурсна цена се определя с решение на общинския съвет. 
 (5) При сключване на договори за наем или аренда за имоти, 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 (ДВ, бр. 15 от 
2015 г.), не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за една 
стопанска година от сключването на договора. 
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(6) Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години, а максималният е до 
20 стопански години. Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение 
или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на 
съдържанието и подписите на страните, се вписват в служба по вписванията и се 
регистрират в общинска служба. Към актовете, подлежащи на вписване, се прилагат скици 
на имотите. Вписването в служба по вписванията и регистрацията на договора в общинска 
служба се извършва в 14-дневен срок от сключване на договора и е за сметка на 
наемателя/арендатора на имота. Екземпляр от вписания и регистриран договор за аренда 
се представя в общината, в дирекция „Общинска собственост“. 
(7) Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. Договорите за 
наем със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или 
прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието 
и подписите на страните, се вписват в служба по вписванията и се регистрират в общинска 
служба. Към актовете, подлежащи на вписване, се прилагат скици на имотите. Вписването 
в служба по вписванията и регистрацията на договора в общинска служба се извършва в 
14-дневен срок от сключване на договора и е за сметка на наемателя/арендатора на имота. 
Екземпляр от вписания и регистриран договор за наем се представя в общината, в 
дирекция „Общинска собственост“. 
(8) Определеният наем/арендна вноска се заплаща от наемателя/арендатора в 14-дневен 
срок от сключване на договора в касата на общината или по банкова сметка на общината. 
 (9) Отдадените под наем или аренда земи, за които наемната цена/цената за арендно 
плащане е заплатена, се предават на наемателя/арендатора от кмета на общината или 
упълномощено от него лице.  
(10) Предаването на общинските имоти, тяхното състояние, както и възраженията на 
страните по договора се удостоверяват с двустранен приемно-предавателен протокол, при 
необходимост придружен с протокол от извършена трасировка и скица за реално ползване 
на имота, които се заплащат от наемателя/арендатора. Протоколът за предаване на имот се 
съставя от съответното кметство в 3 /три/ еднообразни екземпляра, подписва се от двете 
страни, представя се в дирекция „Общинска собственост“ в 3-дневен срок от 
подписването и се прилага към сключения договор като негова неразделна част.  
(11) При прекратяване на договорните отношения приемането на общинските имоти, 
тяхното състояние, както и възраженията на страните по договора,  се удостоверяват с 
двустранен приемно-предавателен протокол. Протоколът за приемане на имот се съставя 
от съответното кметство в 3 /три/ еднообразни екземпляра, подписва се от двете страни, 
представя се в дирекция „Общинска собственост“ в 3-дневен срок от подписването и се 
прилага към прекратения договор като негова неразделна част. 
(12) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без 
търг или конкурс:  
1. когато са заети с трайни насаждения;  
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;  
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 / ЗСПЗЗ/  
4. в други случаи, определени в закон.  
(13) При постъпили две или повече молби за един и същи имот в случаите по ал. 12 , т.2 и 
т.4 се извършва чрез публичен търг по реда на Глава шеста.  
(14) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти 
от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг 
или конкурс.  
§ 4. В чл. 121 се добавя, както следва: 
Чл. 121 (37) Постоянно затревените площи, които са предоставени на земеделските 
стопани за изпълнение на многогодишен ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" 
или по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с 
висока природна стойност (ВПС)" от мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., въз основа на отглежданите от тях 
коне, се определят за периода от обнародването на Законът за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от 44-то Народно 



 

събрание на 9 май 2018 г., издаден в София на 16 май 2018 г., обнародван в ДВ брой 
42/22.05.2018 г. до приключване на поетия ангажимент въз основа на броя на 
отглежданите коне към 1 февруари 2018 г. 
(38) По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 
началото на стопанската 2019-2020 г.: 
1. "Пасищни селскостопански животни" са: 
а) едрите и дребните преживни селскостопански животни; 
б) конете с официална идентификация в БАБХ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с 
директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за 
идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните 
животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), с изключение на конете с предназначение "за 
спорт". 
2. "Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни 
селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на 
трайно ползване пасища и мери. 
§ 5. Чл. 122 отпада. 
 
§ 6. Наредбата е приета с Решение № …, взето с Протокол № …. от …………… г. на 
Общински съвет „Марица”.  
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