
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 № 58 

Взето с протокол № 4 от 27.12.2019 г. 

 

 
ОТНОСНО: 1. План-сметка за приходите и разходите за услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за 
обществено ползване за 2020 година. 

2.   Запазване  размера на такса битови отпадъци за жилищните и 
нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година, спрямо 2019 
година. 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.7  и ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, т.2 
във връзка с чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, издадена от Министъра на 
околната среда и водите  и чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ 

 
 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 
 
 
1. Одобрява средства в размер на 529 440 лв. /петстотин двадесет 

и девет хиляди четиристотин и четиридесет лева/ от натрупаните 
отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г., преведени от 
Община „Марица” за депонирани отпадъци на Регионално депо за 
неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица, да бъдат изразходвани 
през 2020 година за:експлоатационни разходи за услугата по третиране /в 
т.ч. предварително третиране/ на битовите отпадъци от Община „Марица” 
на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично 
разграждане по закрит способ” в с. Шишманци, в размер на 209 440 лв.,   
разходи за  разделно събиране и третиране на битови биоразградими  
отпадъци – 290 000 лв. и за разходи за  разделно събиране  на опасните 
битови отпадъци от домакинствата 30 000 лв. 

2. Приема План-сметка за приходите и разходите за дейностите 



по сметосъбиране,  
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  в Община „Марица” за 2020 година в размер на 4 279 440 
/четири милиона двеста седемдесет и девет хиляди четиристотин и 
четиридесет/ лв.  /приложение № 2/. 

3. Запазва размера на таксата за битови отпадъци, определена 
според количеството на отпадъците, съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните стандартни съдове в населените места на Община 
„Марица“ -  с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. 
Динк, с. Желязно, с. Калековец, с.Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. 
Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с.Скутаре, с. Строево, с. 
Трилистник, с. Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле за 2020 година, спрямо 
2019 година /приложение № 3/. 

4. Запазва размера на таксата за битови отпадъци на територията 
на  населените места на Община "Марица" - с. Бенковски, с. Войводиново, 
с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. Желязно, с. Калековец, с. 
Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. 
Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово и с. 
Ясно поле, когато не може да се установи количеството на отпадъците за 
2020 година, спрямо 2019 година  /приложение № 4/ 

5. Възлага на кмета на общината, при промяна на нормативната 
уредба, касаеща размера на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2020 г., да 
отрази промяната в параграфи 61-02 и 10-00 по ЕБК.  
 
 
 

МОТИВИ: В предложената план-сметка е заложена възможността 
през 2020 година да бъдат финансирани  дейности  по управление на 
битовите отпадъци, като се  използват средства от натрупаните отчисления 
в размер на 529 440 лв., от който за: експлоатационни разходи за услугата 
по третиране /в т.ч. предварително третиране/ на битовите отпадъци от 
Община „Марица” на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 
биологично разграждане по закрит способ” в с. Шишманци, в размер на 
209 440 лв., разходи за разделно събиране и третиране на битови 
биоразградими отпадъци – 290 000 лв. и за разходи за разделно събиране  
на опасните битови отпадъци от домакинствата 30 000 лв. 

След интензивни преговори между Националното сдружение на 
общините в Република България /НСОРБ/ и ръководството на 
Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е постигнато 
съгласие за намаляване размера на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2020 
г. от 95 на 69 лв. на тон, и се очаква промяна в нормативната уредба. Така 



направения анализ и разчети позволяват запазване размера на таксата за 
битови отпадъци през следващата година. Ето защо Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 
ГЕРГАНА  ТРЕНДАФИЛОВА: …………… 
Председател на ОбС “Марица” 
 
Вярно: ……………… 

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 59 

Взето с протокол № 4 от 27.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

 
  ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 
 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 

реши: 
 

1. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 300 лева /триста лева/ на З. В. Б. от с.Войводиново. 

2. Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 300 лева /триста лева/ на Т.Д. Б. от с.Войводиново. 

 
 
МОТИВИ: Предоставени са необходимите документи и са спазени 

определените изисквания. Ето защо Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 



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

Р Е Ш Е Н И Е № 60 

Взето с протокол № 4 от 27.12.2019 г. 
 
 

ОТНОСНО: Заявление от „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД за издаване 
на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
61412.25.2 и № 61412.25.3 в м.”Край село” по кадастралната карта на 
с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за 
„производствена и складова дейност“. 

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

 
 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработване на проект 

на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен 
имот с идентификатор № 61412.25.2 и № 61412.25.3 в м.”Край село” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област, 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран 
поземлен имот за  

 
производствена и складова дейност 
 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                             
Поземлeн имот с идентификатор № 61412.25.2 и № 61412.25.3 в 

м.”Край село” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, 
Пловдивска област по Общ устройствен план на Община „Марица” в 
структурна единица 137-Смф с нетни устройствени показатели Пз<50%, 
Кинт – 1,0,  Поз>40% и височина  на застрояване до 10 м. 

Разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларени планове на 
елементите на техническата инфраструктура, при необходимост от такива, 
във връзка с провеждането на процедурата по изграждане на бъдещия 



обект.  
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–ПУР, ПУП–ПРЗ 
и ПУП-ПП, по отношение съгласуваност на проектите във всички части.  

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

ЗОЗЗ. 
Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на 

изискванията на ЗООС. Да се представи здравно заключение издадено по 
реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 год.за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от 
ОЕСУТ в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 
- оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта на населеното 
място в М 1: 1 000 като при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ 
при спазване на следните изисквания. 

В парцеларните планове за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят и сервитутните им ивици, да се представят 
трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ и ПИ, ако има 
такива. 

Възложителя „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД да изготви проектите от 
името на общината, както и да представлява общината при съгласуване и 
одобряване пред съответните институции.  

Дава предварително съгласие на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
опазване на земеделските земи за провеждане на процедура по промяна на 
предназначението на имоти-общинска собственост, за които е необходимо, 
във връзка изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 

Общински съвет определя срок на валидност на предварителното 
съгласие – две години.  

 Възлага на „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД да проведе процедурата по 
промяна на предназначението на имоти общинска собственост, във връзка 
с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура.    

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.  

Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9,0м., а улици тупик 6м. 



  Одобрява приложеното техническо задание за изготвянето на ПУП – 
План за регулация и застрояване изготвено на основание чл. 125 от ЗУТ. 

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

 
 

 
МОТИВИ:  С цел осъществяване на инвестиционно намерение, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 
 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  22 
Гласували  22 

За  22 
Против  0 
Въздържали се 0 


