
                                                                                                        
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 №1  

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Актуализация, изменения и допълнения на „Програма 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”. 

ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
Закон за общинската собственост. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема предложените 
актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – 
област Пловдив за 2022 година”, както следва: 

1. В раздел „ІІІ. „По предложения от кметове на населени  места и 
общинска администрация за започване на процедура за 
продажба  по чл.35 от ЗОС“: 

За с. Маноле се добавя: 
ПИ  501.227  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   1164 кв. м. 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 502.1935 НТП За друг обществен обект, комплекс“  - 347 кв.м. 
ПИ 12.437   НТП Изоставена орна земя  -   3647 кв.м. 
ПИ 22.212   НТП Нива                             -   20000 кв.м. 
ПИ 502.664 НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -    662 кв. м. 
За с.Костиево се добавя: 
ПИ   502.929   НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -    552 кв. м. 
ПИ     18.484   НТП Нива                                         -  5000 кв.м. 
 
За с.Радиново се добавя 
ПИ 22.62   НТП Изоставена орна земя                -   485 кв.м. 
 
За с.Ясно поле се добавя: 
ПИ 17.44  НТП Ливада                                           -    2938 кв.м. 
ПИ 17.43  НТП Ливада                                           -  4215  кв.м.   
ПИ 17.41  НТП Ливада                                           -  3664  кв.м. 
ПИ 17.32  НТП За друг вид застрояване                -  3650 кв.м. 
ПИ 502.562  НТП Ниско застрояване (до 10 м)        -    666 кв. м. 



 
2. В раздел „ІV.Продажба на имоти, частна общинска собственост на 

собственика на законно построена сграда без търг или конкурс по 
ред, определен в наредбата по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ 

За с.Костиево се добавя: 
ПИ   502.908  НТП Ниско застрояване (до 10 м)  -    552 кв. м. 
 
 

3. В раздел „VI. Отреждане имоти за социални жилища по чл. 49а 
от ЗОС. 

За с. Маноле се добавя: 
ПИ  502.332  НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   832 кв. м. 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ  502.1928 НТП Ниско застрояване (до 10 м)    -   906 кв. м. 
 

4. В раздел „VІІІ. Свободни общински имоти  за отдаване под 
наем/аренда на имоти, общинска собственост 

Частна общинска собственост: 
 
За с.Скутаре се добавя: 
ПИ 22.211   НТП Нива                -   64562 кв.м. 
 
 
За с. Крислово се добавя: 
 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН 
НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАН
Е 

АДРЕС/МЕ
СТНОСТ 

КАТЕГОР
ИЯ  ПРИ 
НЕПОЛИВ
НИ 
УСЛОВИЯ

39918.1.37  6245 Оризище УШОВ 
ГЕРЕН 

ІV 

39918.2.50  3300 Нива ПАМУЦИТ
Е 

ІV 

39918.6.66  1958 Нива БАРУКЧИЙ
НИЦИТЕ 

ІV 

39918.7.40  2259 Нива БОНЛУКА ІV 
39918.9.90  4933 Нива СЛИВОВА 

ГРАДИНА 
ІV 

39918.15.59  1140 Оризище ЧЕРНИТЕ 
МЕСТА 

ІV 

 
 
За с. Царацово се добавя: 



 
НОВ НОМЕР 
ПО КАД. 
КАРТА 

СТАР 
НОМЕР 
ПО КВС 

ПЛОЩ В 
КВ.М 

НАЧИН 
НА 
ТРАЙНО 
ПОЛЗВАН
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АДРЕС/МЕ
СТНОСТ 

КАТЕГОР
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НЕПОЛИВ
НИ 
УСЛОВИЯ

78080.18.8  7499 Нива ЮРУШКИТ
Е-ЮГ 

V 

 
 

МОТИВИ: С цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 
общинските дейности, и за осъществяване на своята жилищна политика и 
своите социални функции за населението. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 2 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - 

общинска собственост за стопанската 2023-2024 година за общо и за 
индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 8, ал. 2 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 2023-2024 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, т. 6 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.  
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, т. 6 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.  
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 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 общинските мери, пасища и ливади на 
територията на Община „Марица”, разпределени по землища и площ, 
които да се предоставят за общо ползване от населението и дава съгласие 
за предоставянето им за общо ползване. 
3.4. Одобрява списъците с общински мери, пасища и ливади, разпределени 
по землища и площ, които да се предоставят за индивидуално ползване  и 
дава съгласие за предоставянето им под наем по реда на чл. 24 а, ал. 2, т. 6 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
3.5. 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. 
3.6. 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. 
3.7. Одобрява и дава съгласие останалите след провеждане на търга по т. 
3.6. 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. 



3.8. 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.  
3.9. Одобрява Мерките за поддържане на мерите, пасищата и ливадите в 
Община „Марица” – област Пловдив. 
3.10. 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. 
3.11. 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 2023-2024 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 2023-2024 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.) Приема пазарната оценка за предоставяне под наем за устройване на 
пчелини, само в случаите, когато е поискано устройване на пчелини под 10 
пчелни семейства, на 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 за стопанската 2023-2024  г. в размер на 15,00 лева 
/декар (без ДДС), изготвена от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-
21“ АД и определя годишна наемна цена  на декар за отдаване под наем за 
устройване на пчелини само в случаите, когато е поискано устройване на 
пчелини под 10 пчелни семейства, на 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 за стопанската 2023-2024  г. на територията на 
Община „Марица” – област Пловдив в размер на 15,00 лева/декар (без 
ДДС). 
9.) 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. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 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.29 от 30 Март 2018 г., 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. 
10.) 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 
11.) 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.  
12.) Охраната на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се 
осъществява от и за сметка на ползвателите. 



13.) 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. 
14.) Възлага на Кмета на Община „Марица” да организира изпълнението 
на настоящето решение. 
 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение изискванията на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с 
предоставянето на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за 
стопанската 2023-2024 година за общо и за индивидуално ползване от 
населението по реда на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на 
земеделските производители, Общински съвет „Марица“ намира решението 
за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 3 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 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. 120, 
ал. 4 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 изготвената от 
лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ Експертиза за определяне 
размера на начална годишна наемна цена при предоставяне под наем на 
земи за земеделско ползване, собственост на Община „Марица” – област 
Пловдив  за  2023  година, като:  
1. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне 
под наем за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – 
общинска собственост, по видове както следва: 
1.1 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 – 40,00 лева на декар; 
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 55,00 лева на декар; 
3. За оранжерийно производство – 65,00 лева на декар; 
4. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар. 
5. За отглеждане на тревни смески – 10,00 лева на декар. 
1.2 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 – 65,00 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). 



5. За отглеждане на тревни смески – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2. 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: 
2.1. 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“ –  37,00 лева на декар (без ДДС); 
2. Ливади  – 15,00 лева на декар (без ДДС). 
2.2. 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). 
2.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – 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). 
ІІ. 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 общински поземлени 
имоти за земеделско ползване и за стопански нужди за устройване на 
пчелини през 2023 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 за определяне размера на начална годишна наемна 



цена при предоставяне под наем на земи за земеделско ползване, 
собственост на Община „Марица” – област Пловдив. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 4  

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 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. 120, ал. 4 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община “Марица”. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
Общински съвет “Марица” – Област Пловдив: 
І. Приема изготвената от лицензиран оценител „Пловдивинвест-21“ 
Експертиза за определяне размера на начална годишна цена за арендно 
плащане по видове култури при предоставяне  под  аренда за земеделско 
ползване на земи общинска собственост на Община  „Марица“ -  област  
Пловдив  за  2023  година  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 
 

ПЕРИОД ПЕРИОД ПЕРИОД  ПЕРИОД 

1. Лозова 
култура 

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 

2. Овощни 
култури 

1-4 години 5-7 години 8-20 години Над 20 години 

- Семкови  12,00 лева на 
декар 

40,00 лева на 
декар 

65,00 лева на 
декар 

55,00 лева на 
декар 



за година за година за година за година 
- Костилкови 12,00 лева на 

декар 
за година 

42,00 лева на 
декар 
за година 

62,00 лева на 
декар 
за година 

45,00 лева на 
декар 
за година 

- Черупкови 
/ орехоплодни/ 

12,00 лева на 
декар 
за година 

45,00 лева на 
декар 
за година 

60.00 лева на 
декар 
за година 

45,00 лева на 
декар 
за година 

3.Ягодоплодни 
култури 

1-ва година 
12,00 лева на 
декар 
за година 

2-5 години  
56,00 лева на декар за година 

4. Етерично – 
маслени 
култури /роза, 
мента, 
лавандула, 
шипка и др./ 

1-ва година 
12,00 лева на 
декар 
за година 

2-3 години 
48,00 лева на 
декар 
за година 

Над 3-10 
години 
80,00 лева на 
декар 
за година 

Над 10 години 
50,00 лева на 
декар 
за година 

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

декар 
за година 

22,00 лева на 
декар 
за година 

40,00 лева на 
декар 
за година 

35,00 лева на 
декар 
за година 

6. Разсадник за 
отглеждане на 
посадъчен 
материал-
дървесен вид 
„Пауловния“ 

40,00 лева на декар за година 

7. 
Култивирани 
билки 

1-ва година 
12,00 лева на 
декар 
за година 

2-5 години  
26,00 лева на декар за година 

 
І.2. За отглеждане на съществуващи земеделски култури, както следва: 
 
КУЛТУРИ 
 

Цена в лева на декар  
за година 

1. Лозова култура 60 
2. Овощни култури (семкови, костилкови, 
черупкови (орехоплодни) 

65 

3. Етерично – маслени култури /роза, мента, 
лавандула, шипка и др./ 

60 

4. Черница 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 2023 г., от независим 
оценител „Пловдивинвест – 21” АД бе изготвена експертиза за определяне 
размера на начални годишни цени по видове култури за арендно плащане 
при предоставяне под аренда на земите - общинска собственост. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 5 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 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 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 8 от ЗОС. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1. Общински съвет  „Марица”  приема изготвената от лицензиран 
оценител  „Пловдивинвест-21“ АД Тарифа-2023год. за началния 
размер на наема за помещения и терени, общинска собственост по 
категория на населените места в Община  “Марица”, област Пловдив 
и утвърждава наемните цени съгласно  Приложение № 1, неразделна 
част от настоящето решение. 
 
МОТИВИ: Във връзка с осигуряване приходната част на бюджета, 

Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 6 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната 
тарифа, валидни на територията на Община „Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 
24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл. 3а от Наредба № 34 от 
1999 г. на МТ за таксиметров превоз на пътници, предвид изложеното в 
предложение с вх. №  12-03-10 от 09.11.2022 г. 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица“ определя минимални и максимални цени 
за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по 
съответната тарифа, валидни на територията на Община „Марица“ за 
календарната 2023 г. както следва: 
а. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ 
километър пробег: 
- дневна тарифа /от 06:00 часа до 22:00 часа/ - 0.65 лв. на километър; 
- нощна тарифа /от 22:00 часа до 06:00 часа/ - 0.75 лв. на километър, 
 б. Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ 
километър пробег: 
- дневна тарифа /от 06:00 часа до 22:00 часа/ - 1.10 лв. на километър; 
- нощна тарифа /от 22:00 часа до 06:00 часа/ - 1.30 лв. на километър; 
 
2.  Общински съвет Марица възлага на кмета на община Марица да 
предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото 
решение. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с привеждане в  съответствие с нормативните 
актове от висока степен, както и с тези на европейското законодателство, и 
във връзка с чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл. 3а от 



Наредба № 34 от 1999 г. на МТ за таксиметров превоз на пътници, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 7 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отмяна на т.7 от решение № 152, взето с протокол № 

13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване 
право на строеж на Ж. И. Г., върху общински урегулиран поземлен имот.   

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в предвид чл. 67, ал. 1 от ЗС и 
чл. 89, ал. 3, т.9 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи, собственост на община „Марица“ 

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

1.Общински съвет „Марица” отменя  точка 7 от Решение № 152, 
взето с протокол № 13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица” - 
Пловдив за учредяване право на строеж на Ж. И. Г., върху общински УПИ 
ХІI-общ., кв.68 с площ 620 кв. м. по плана на с. Костиево, съответстващ на 
поземлен имот с идентификатор 38950.502.925, находящ се в с. Костиево 
по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 
РД-18-84 от 06.12.2007  г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 
531 кв. м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин 
на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“, номер по предходен 
план: УПИ ХІІ-502.925-жил.застрояване в кв.68, образуван съгласно 
одобрен ПУП-ПРЗ, приет с прот. № 19/21.06.2018 г. на ЕСУТ при Община 
"Марица"-област Пловдив и Заповед  РД-09-793/11.07.2018 г. на кмета на 
Община "Марица" – Пловдив.  

2. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по отмяната на горецитираното решение, съгласно изискванията на Закона 
за общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с това, че не са спазени условията по т. ІІ,  т. 
ІV и т.V от договора, като в посочения/определения 12-месечен срок няма 
одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда, не са извършвани 
плащания, не е сключен окончателен договор за суперфиция, при което в 
изпълнение на т.VІ „Разваляне на договора“   следва да се предприемат 



действия по отмяна на горепосоченото решение на Общинския съвет, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 8 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Дарение на поземлен имот с идентификатор № 

17806.47.900 – частна общинска собственост по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; чл.7, ал.3, чл. 34, ал.4 и чл.35, 
ал.5 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.43б, изр. второ 
от Закона за държавната собственост . 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие  да бъде 
извършено дарение в полза на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на следния недвижим имот, частна собственост 
на Община „Марица“ – област Пловдив, както следва:  

- Поземлен имот № 17806.47.900, с площ от 6027 кв.м., с трайно 
предназначение на територията „Земеделска“, с начин на трайно ползване 
„Изоставена орна земя“, в местността „Малък бозалък“, номер по 
предходен план: 000900, при граници и съседи: ПИ № 17806.47.935; ПИ № 
17806.47.8; ПИ № 17806.47.934; ПИ № 17806.9.1; ПИ № 17806.1.1 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, 
Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
4/22.01.2009  г. на Изпълнителния директор на АГКК е актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4274 от 14.12.2022 година, надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив.  

ІІ. Общински съвет „Марица”- област Пловдив възлага на кмета на 
Община „Марица” след влизане в сила на решението, да извърши всички 
правни и фактически действия по процедурата за дарението и да сключи 
договор за дарение, съобразно действащато законодателство. 

 

МОТИВИ: Летище „Граф Игнатиево“ осигурява охраната и 
отбраната на въздушните граници на Република България, то е от състава на 
Военновъздушните сили (ВВС) на Българската армия. Поради 
придобиването на новия боен самолет F 16 Block70 от ВВС на БА, на 



летището трябва да се изгради нова и да се модернизира съществуващата 
инфраструктура, съобразно изискванията за съхранение, поддръжка и 
експлоатация на самолета. За реализацията на инвестиционните намерения 
на Министерство на отбраната на Република България е необходимо 
приобщаването към територията на летището на имоти, общинска 
собственост, което ще осигури възможност за изграждането и 
експлоатацията на всички системи и съоръжения, необходими за 
функционирането на летищния комплекс.  Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 9 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 47086.502.460 – частна общинска собственост по кадастралната карта на 
с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 18270,00 лева, без 
ДДС (осемнадесет хиляди двеста и седемдесет лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
47086.502.460, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
   2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 47086.502.460  в размер на 18270,00 лева, 
без ДДС (осемнадесет хиляди двеста и седемдесет лева, без ДДС), по 15,00 
лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 47086.502.460 с площ  1218 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "Незастроен имот 
за жилищни нужди" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. 
на Изп.директор на АГКК-София,   номер по предходен план: 502.460, за 
който съгласно заповед № РД-09-1865/23.11.2022 г. на кмета на общината е 
отреден УПИ Х-502.460 – жил. строителство в кв.59, предишен 
идентификатор: 47086.502.460, при граници и съседи: ПИ №  
47086.502.398;  ПИ № 47086.502.132; ПИ № 47086.502.459 и ПИ № 
47086.502.494, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1463/30.03.2011 г., надлежно вписан в Служба по вписванията – 
гр.Пловдив. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 14086.502.460 е 5473,10 лева.   
   4. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
провеждане на публичен търг.  



8. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 
от купувача на имотите по т.3. 
9. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 
публичен търг и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване на приходната част на бюджета, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 10 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот 

№ 66915.502.1935 – частна общинска собственост по кадастралната карта 
на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив. 

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

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” определя пазарна цена от 8675,00 лева, без 
ДДС (осем хиляди шестстотин седемдесет и пет лева, без ДДС), по 25,00 
лв/кв.м. без ДДС), като цена за продажба на поземлен имот № 
66915.502.1935, въз основа на пазарна оценка изготвена от лицензиран 
оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
   2.  Общински съвет „Марица” определя начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот № 66915.502.1935  в размер на 8675,00 лева, 
без ДДС (осем хиляди шестстотин седемдесет и пет лева, без ДДС), по 
25,00 лв/кв.м. без ДДС). 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив приема решение да се 
извърши продажба на ПИ № 66915.502.1935 с площ  347 кв.м., с трайно 
предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП "За друг обществен 
обект, комплекс" по кадастрална карта и кадастрални регистри  на 
с.Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. 
на Изп.директор на АГКК-София,   номер по предходен план: 1119, УПИ 
ХХV-502.1935 - обществено обслужващи дейности, кв.58, предишен 
идентификатор: 66915.502.1273, при граници и съседи: ПИ № 
66915.502.1161;  ПИ № 66915.502.1936; ПИ № 66915.502.1180, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 4273/14.12.2022 г., надлежно 
вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив. 
  Данъчната оценка на поземлен имот № 66915.502.1935 е 1960,00 лева. 
  
  4. Продажбата да се извърши съгласно чл.78, ал.1 от Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
провеждане на публичен търг.  
5. Разноските по сделката, включително всички данъци и такси се дължат 



от купувача на имотите по т.3. 
6. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на кмета на Община 
“Марица” да предприеме необходимите действия по провеждането на 
публичен търг и сключване на Договор за покупко-продажба, съобразно 
действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 11 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор  № 61412.18.89  - частна общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година.   

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 
публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 
61412.18.89, с площ от 7.216 дка, с трайно предназначение на 
територията„Земеделска” и начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ в местността „Кривата нива“, при граници и 
съседи: ПИ № 61412.18.90; ПИ № 61412.18.195; ПИ № 61412.18.196;  ПИ 
№ 61412.18.57; ПИ № 61412.18.56;  ПИ № 61412.18.97; ПИ № 61412.18.54; 
ПИ № 61412.18.92; ПИ № 61412.18.315; ПИ № 61412.18.314; ПИ № 
61412.18.50; ПИ № 61412.18.313;  ПИ № 61412.18.52 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, 
засягащо поземления имот от 13.10.2020 година., актуван с акт за частна 
общинска собственост № 4159 от 07.09.2022 г. и Акт №  Акт №  01 от 
15.12.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 4159 
от 07.09.2022 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по 



т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 

МОТИВИ: На основание чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и в изпълнение на Решение № 450, взето с протокол  № 11 от 
20.09.2022 г. на Общински съвет „Марица“, се отрази направеното 
изменение на начина на трайно ползване на поземлен имот с 
идентификатор  № 61412.18.89 от „За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение ” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“  и бе 
съставен Акт №  01 от 15.12.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска 
собственост № 4159 от 07.09.2022 година.     

С оглед на горното е необходимо да започне процедура по промяна 
на характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 
общинска собственост в публична общинска собственост. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 12 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор № 61412.18.90  - частна общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед             № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение 
на ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година.   

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 
публична общинска собственост на Поземлен имот с идентификатор № 
61412.18.90, с площ от 1.766 дка, с трайно предназначение на територията 
„Земеделска” и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път ” в местността „Кривата нива“, при граници и съседи: ПИ 
№ 61412.18.61; ПИ № 61412.18.60; ПИ № 61412.18.59;  ПИ № 
61412.18.195; ПИ № 61412.18.89; ПИ № 61412.18.183; ПИ № 61412.18.52 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4206 от 12.10.2022 година и Акт №  01 от 
15.12.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 4206 
от 12.10.2022 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по 



т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

МОТИВИ: На основание чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и в изпълнение на Решение № 540, взето с протокол  № 12 от 
27.10.2022 г. на Общински съвет „Марица“, се отрази направеното 
изменение на начина на трайно ползване на горния имот от „За друг вид 
водно течение, водна площ, съоръжение ” в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“  и бе съставен Акт №  01 от 15.12.2022 г. за поправка на 
Акт за частна общинска собственост № 4206 от 12.10.2022 година.     

С оглед на горното е необходимо да започне процедура по промяна 
на характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 
общинска собственост в публична общинска собственост.  

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 13 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен 
имот с идентификатор  № 61412.18.184  - частна общинска собственост по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година.   

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив:  
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 
публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 
61412.18.184, с площ от 7.808 дка, с трайно предназначение на територията 
„Земеделска” и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, 
ведомствен път ” в местността „Кривата нива“, при граници и съседи: ПИ 
№ 61412.18.185; ПИ № 61412.18.181; ПИ № 61412.18.191; ПИ № 
03839.36.296; ПИ № 03839.36.307; ПИ № 78080.80.51; ПИ № 61412.18.92 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община 
„Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 
30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 
ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 4205 от 12.10.2022 година и Акт №  01 от 
15.12.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 4205 
от 12.10.2022 година.  
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 



 
МОТИВИ: На основание чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и в изпълнение на Решение № 512, взето с протокол  № 12 от 
27.10.2022 г. на Общински съвет „Марица“, се отрази направеното 
изменение на начина на трайно ползване на горния имот от „За друг вид 
водно течение, водна площ, съоръжение ” в „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“  и бе съставен Акт №  01 от 15.12.2022 г. за поправка на 
Акт за частна общинска собственост № 4205 от 12.10.2022 година.     

С оглед на горното е необходимо да започне процедура по промяна на 
характера на собствеността на описания по-горе имот с нов начин на трайно 
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път ”, от частна 
общинска собственост в публична общинска собственост.  

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

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 14 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на начина на 

трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 12019.15.589 
/номер по предходен план 016589/ - публична общинска собственост по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 78 а от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 

І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 

І.1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и 
предлага начина на трайно ползване да се промени от „Пасище” в „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ на общински поземлен имот, 
както следва:     

- Поземлен имот с идентификатор № 12019.15.589 /номер по 
предходен план 016589/, с обща площ от 2.129 дка, с трайно 
предназначение „Земеделска територия” и с начин на трайно ползване 
„Пасище“ в местността „Исака“, при граници и съседи: ПИ № 
12019.15.244; ПИ № 12019.15.243; ПИ № 12019.15.246; ПИ № 12019.15.40; 
ПИ № 12019.15.24; ПИ № 12019.15.242  – публична общинска собственост 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община 
„Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 
г. на Изпълнителния директор на АГКК., актуван с акт за общинска 
собственост № 4252 от 16.11.2022 година. 

І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да предприеме всички действия по процедурата за 
промяна начина на трайно ползване на имота по т. І.1. по реда на чл. 78 а 
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, в сила от 13.01.2017 г., издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 



І.3. Възлага на Кмета на Община „Марица” след промяна начина на 
трайно ползване на имота по т. І.2 да започне процедура по отразяване на 
промяната и по реда на Закона за общинската собственост.  

 

МОТИВИ: С цел ефективното му и ефикасно използване по 
предназначение е необходимо да се промени начина на трайно ползване на 
ПИ  № 12019.15.589 /номер по предходен план 016589/ по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” - област 
Пловдив от „Пасище” в „За селскостопански, горски, ведомствен път“ 
поради това, че теренът се ползва от собствениците на имоти  в масив 15 
като път за достъп и не се използва за паша. Ето защо, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 15 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 
62858.501.4298 по кад.карта на с.Рогош. 

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

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор   № 
62858.501.4298, с площ 59 кв.м., трайно предназначение "Урбанизирана 
територия", НТП "За електроенергийното производство" по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-
34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ 
ХV-501.4298-Тр.П. в кв.82, актуван с Акт за ПОС № 4275/14.12.2022 
година, надлежно вписан в СВ – гр.Пловдив. 
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от публична в частна общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

МОТИВИ: В изпълнение на одобрен ПУП-ПРЗ за уличното 
пространство между ул. "Изгрев" и ул. "Изток", в участъка от о.т.145 до 
о.т.116 в кв.82 (част от ПИ № 62858.501.1090- улица/ по регулационния 
план на с.Рогош, която улица представлява публична общинска собственост 
и образуване на  нов  УПИ ХV-501.4298-Тр.П налага промяна на характера 



на собствеността на новообразувания поземлен имот от публична в частна 
общинска собственост. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 
 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 16 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по промяна на характера на 

собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 
03839.501.1194 по кад.карта на с.Бенковски. 

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

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
І. Общински съвет „Марица” – област Пловдив: 
І.1. Дава съгласие за промяна на характера на собствеността от частна в 
публична общинска собственост на 523/569 ид.ч. от ПИ № 03839.501.1194 
с обща площ 569 кв.м., трайно предназначение на територията 
"Урбанизирана", НТП "За друг обществен обект, комплекс" по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с.Бенковски, област Пловдив, одобрени 
със Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, 
предишен идентификатор: 03839.501.702; 03739.501.701, съответстващ на 
УПИ ХV-501.1194-здравен дом, кв.27, е съставен Акт за ЧОС № 
4290/16.01.2023 година, надлежно вписан в СВ – гр.Пловдив. 
І.2. Възлага на Кмета на Община „Марица” след влизане в сила на 
решението по т. І.1. да започне процедура по промяна на характера на 
собствеността от частна в публична общинска собственост на описания по 
т. І.1. общински поземлен имот и отразяване на промяната по реда на чл. 
60, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост. 
 

МОТИВИ:  В предвид обществената необходимост от изграждане на 
здравен дом в населеното място за задоволяване нуждите на населението и 
предвид одобрение ПУП-ПРЗ, с който се образува нов урегулиран поземлен 



имот с отреждане за здравен дом,  Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 17 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на строеж за 

промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински 
урегулиран поземлен имот № 21169.501.315 с.Динк, област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 
от ЗОС и чл. 89, ал. 3 от НПУРОИ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица” – област Пловдив определя пазарна цена в 
размер на 158,76 (сто петдесет и осем лева и 76 ст.) лева, по 14,00 лева 
/четиринадесет лева/ за 1 кв.м. разгъната застроена площ на допълнително 
право на строеж с площ 11,34 кв.м. в ПИ № 21169.501.315, находящ се в с. 
Динк, Община “Марица”- област Пловдив, въз основа на пазарна оценка 
изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС от независим оценител 
„Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив. 
 2. Общински съвет „Марица”- област Пловдив дава съгласие в полза 
на Р. Б. Ю. и И. А. Ю. да бъде учредено следното ограничено възмездно 
вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, 
съставляващо: Допълнително право на строеж с площ 11,34 кв.м. за 
промяна по време на строителство на едноетажна еднофамилна жилищна 
сграда в поземлен имот № 21169.501.315 с площ 498 кв. м., с Трайно 
предназначение „Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване 
„Ниско застрояване (до10м)” по кадастралната карта на с.Динк, област 
Пловдив одобрена със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, номер по предходен план: УПИ 
ХV-300, кв.50 по ЗРП, с административен адрес с.Динк, ул. „5-та”, за 
разширяване на жилищната сграда, в рамките на ограничителните линии в 
посока юг и изток, съгласно одобрен инвестиционен проект за промяна по 
време на строителство на жилищна сграда, одобрен с протокол № 35, 
т.9/01.11.2022 г. на Експертен съвет по устройство на територията при 
Община „Марица“- област Пловдив, като определя пазарна цена в размер 
на 158,76 (сто петдесет и осем лева и 76 ст.) лева, по 14,00 лева 
/четиринадесет лева/  за 1 кв.м. РЗП. 
3. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 



по учредяване на гореописаното право на строеж, съгласно изискванията 
на Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нормативно определените изисквания, 
закрепени в чл. 89, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- област 
Пловдив са спазени и на кандидатите може да се учреди допълнително 
право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда 
върху общинския урегулиран поземлен имот, Общински съвет „Марица“ 
намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 78080.501.1010 с.Царацово в полза на лица с 
установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и 
чл.49а, ал.1 от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 30,00 лева /тридесет лева/, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда и определя пазарна цена 30,00 лева /тридесет лева/ за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда в ПИ № 78080.501.1010.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на 
СДА,  да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: 
Право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1010 
с площ 610 кв. м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, 
начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област 
Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София,  номер по предходен план 
квартал: 63, парцел V-общ., при граници на имота: 78080.501.996, 
78080.501.997, 78080.501.998, 78080.501.1009, 78080.501.1160, 
78080.501.1011, актуван с Акт за ЧОС № 24 от 15.04.2003 г. за построяване 
на жилищна сграда, съгласно предвижданията на застроителния план на с. 
Царацово, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 
НПУРОИ. 



 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нормативно определените изисквания, 
закрепени в чл. 89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- 
област Пловдив са спазени и кандидатът отговаря на нормативно 
определените условия, включително има установени жилищни нужди, 
обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно 
учредяване на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна 
сграда, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 19 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 78080.501.1280 с.Царацово в полза на лица с 
установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и 
чл.49а, ал.1 от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 30,00 лева /тридесет лева/, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда и определя пазарна цена 30,00 лева /тридесет лева/ за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда в ПИ № 78080.501.1280.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на А. Г. 
Д., да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1280 с площ 
707 кв. м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин 
на трайно ползване "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и 
кадастрални регистри  на с.Царацово, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер 
по предходен план: УПИ ХХХІІІ-501.1280, жил. застр., кв.57 при граници 
на имота: ПИ № 78080.501.824; ПИ № 78080.501.1282; ПИ № 
78080.501.1281; ПИ № 78080.501.1148, актуван с Акт за ЧОС № 3180 от 
27.06.2018 г. за построяване на жилищна сграда, съгласно предвижданията 
на застроителния план на с. Царацово, Община „Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 
НПУРОИ. 
 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 



по учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нормативно определените изисквания, 
закрепени в чл. 89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- 
област Пловдив са спазени и кандидатът отговаря на нормативно 
определените условия, включително има установени жилищни нужди, 
обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно 
учредяване на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна 
сграда, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 20 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общински 

урегулиран поземлен имот № 78080.501.1341 с.Царацово в полза на лица с 
установени жилищни нужди. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и 
чл.49а, ал.1 от ЗОС и чл.89, ал.1, т.4 и ал.3 от НПУРОИ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1. Общински съвет „Марица”- област Пловдив приема пазарната оценка в 
размер на 30,00 лева /тридесет лева/, изготвена от лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД - гр. Пловдив за 1 кв.м. /един квадратен метър/ 
разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж на жилищна 
сграда и определя пазарна цена 30,00 лева /тридесет лева/ за 1 кв.м. /един 
квадратен метър/ разгъната застроена площ за учредяване право на  строеж 
на жилищна сграда в ПИ № 78080.501.1341.  
 2. Общински съвет „Марица”-Пловдив дава съгласие в полза на ГКК, 
да бъде учредено следното ограничено възмездно вещно право върху 
недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващо: Право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1341 с площ 
808 кв. м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин 
на трайно ползване "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта и 
кадастрални регистри  на с.Царацово, област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер 
по предходен план: УПИ ХІV-501.1341, жил. застр., кв.47 при граници на 
имота: ПИ № 78080.501.1342; ПИ № 78080.501.1145; ПИ № 
78080.501.1343; ПИ № 78080.501.1340; ПИ № 78080.501.1339, актуван с 
Акт за ЧОС № 4096 от 31.03.2022 г. за построяване на жилищна сграда, 
съгласно предвижданията на застроителния план на с. Царацово, Община 
„Марица”, област Пловдив. 
3. Общата цена на отстъпеното право на строеж да се определи на база 
определената цена по т.1 за 1 кв.м. РЗП, съгласно одобрените 
архитектурни проекти с установена площ за застрояване от лицензиран 
оценител на имоти при условията на чл. 22, ал.3 от ЗОС и чл.77 от 
НПУРОИ. 



 4. Общински съвет “Марица”- област Пловдив възлага на Кмета на 
Община “Марица” да извърши всички необходими последващи действия 
по учредяване на гореописаното право на строеж съгласно изискванията на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

МОТИВИ: Във връзка с нормативно определените изисквания, 
закрепени в чл. 89, ал. 1,т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”- 
област Пловдив са спазени и кандидатът отговаря на нормативно 
определените условия, включително има установени жилищни нужди, 
обосноваващи необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно 
учредяване на ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – 
частна общинска собственост, съставляващо право на строеж на жилищна 
сграда, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 21 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез 

публичен търг, за срок от 10/десет/ години на част от терен публична 
общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – банкомат в 
сградата на кметство с. Труд,  община „Марица”, Област Пловдив. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост във вр. чл. 50, чл.140 и 145, ал.1 от  
НПУРОИ на Община “Марица” - област Пловдив и  чл. 5 и във вр. чл. 11 
ал. 2 от НРУППОТДОДТ  на Община “Марица” . 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
І. Общински съвет „Марица” дава съгласие за отдаване под наем за срок от 
10 /десет/ години на: 
Част от терен в самостоятелен обект с идентификатор № 73242.501.785.1.3, 
с площ от 13.30 кв.м., с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в 
сграда”, при съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: с 
идентификатори № 73242.501.785.1.1; 73242.501.785.1.2, под обекта: няма; 
над обекта: няма.  Самостоятелният обект се намира на първия етаж от 
сграда с идентификатор № 73242.501.785.1, разположена в поземлен имот 
с идентификатор № 73242.501.785 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Труд, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със 
Заповед № 18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – 
София, последно изменение засягащо самостоятелния обект е от 
28.05.2021г. за разполагане на преместваем обект “Банкомат”, с обща площ 
за разполагане 3,00 кв.м., съгласно одобрена и влязла в сила схема за 
разполагане, приета с Решение № 2, взето с Протокол № 38 от 02.12.2016 г. 
на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от  Главния архитект на 
Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от 
ЗУТ и НРУППОТДОДТ и от Общински съвет на Община “Марица” с 
Решение № 453, взето с Протокол № 14 от 29.12.2016 г.,  актувани като 
публична общинска собственост с Акт за ПОС № 14 от 23.03.2001 г., 
надлежно вписан в Службата по вписванията.  
 ІІ. Отдаването под наем на описаният в т.I имот да се извърши, чрез 
провеждане на публичен явен търг, при начална месечна наемна цена в 
размер на 20,00 лв. /двадесет лева / за кв.м. без ДДС или 60.00 лв. 



/шестдесет лева / без ДДС за 3,00 кв.м., определена съгласно раздел V. 
“Други“ А. т.18 „Банкомати и телефонни кабини“ от „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“.   
 
 Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната 
месечната наемна цена при сключване на договора за наем.  
 
 III. Депозит за участие - 30% от  началната тръжна месечна наемна 
цена.     
       
ІV. Възлага на Кмета на Община „Марица” и го упълномощава да 
предприеме необходимите действия за откриване провеждането на 
процедура за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на описаният в 
т. І  общински терен, чрез публичен явен търг, при стриктно спазване 
правилата на Глава Шеста от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, да организира 
и проведе търга за отдаване под наем и сключи наемния договор, 
съобразно действащото законодателство. 
 

МОТИВИ: С оглед осигуряване приходната част на бюджетана 
общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 22 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Вземане на решение за доброволно прилагане на плана 

за регулация и застрояване за УПИ ХV-68  в кв.16 по действащия 
регулационен план на с. Войсил, одобрен със Заповед № РД-09-52 от 1994 
г. на кмета на Община „Марица“ 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, параграф 8, ал. 2, т. 1 и 
ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията, чл. 109, ал. 1 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
I. Общински съвет „Марица” приема пазарната оценка на имота, изготвена 
от лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД, гр. Пловдив в размер 
9165 (девет хиляди сто шестдесет и пет) лева, без ДДС, по (15,00 лв./кв. м. 
без ДДС), определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. 
ІI. Общински съвет „Марица” дава съгласие за доброволно прилагане на 
плана за регулация за УПИ XV-68 в кв.16 по действащия регулационен 
план на селото, одобрен със Заповед № РД-09-52/1994 г. на кмета на 
Община „Марица“, като: 
1.Община „Марица“ да прехвърли на С. Д. Д. правото на собственост 
върху следния недвижим имот – частна общинска собственост:  
Поземлен имот с идентификатор № 12019.501.945 /едно, две, нула, едно, 
девет, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, пет/, находящ се в с. 
Войсил, община „Марица“ – област Пловдив по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, с площ 611 кв. м. /шестстотин и 
единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията 
„Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „Незастроен имот за 
жилищни нужди“, предишен идентификатор: 12019.501.68, номер по 
предходен план: 501.68, кв. 16, парцел: част от УПИ XV-68, при граници: 
12019.501.946, 12019.501.824, 12019.501.564, 12019.501.820, актуван с акт 
за частна общинска собственост № 3697 от 26.06.2020 г., надлежно вписан 
в Агенция по вписванията, с определена пазарна оценка в размер на 9165 
/девет хиляди сто шестдесет и пет/ лева, без ДДС. 



Данъчна оценка на поземлен имот с идентификатор № 12019.501.945 е в 
размер на 1403,30 (хиляда четиристотин и три лева и тридесет стотинки) 
лева. 
ІII. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС 
върху разходите са за сметка на купувача. 
 IV. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и 
фактически действия свързани с доброволното прилагане на плана за 
регулация и застрояване за УПИ ХV-68 в кв.16 по действащия 
регулационен план на с. Войсил, при условията на настоящото решение. 

МОТИВИ: С оглед осигуряване на приходната част на бюджета на 
общината, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 23 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план 

(ПП) на трасе за кабел СрН от съществуваща РУ 20kV на БКТП „ БМВ“ в 
УПИ 224.146 - автогараж  до нов БКТП в УПИ  223.192 – производствена, 
складова, търговска и обществено обслужваща дейност-бензиностанция, 
газстанция, магазин с кафе и офис  в землището на с. Труд. 

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

 След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП – 
Парцеларен план (ПП), съгласно  чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на трасе за кабел СрН от 
съществуваща РУ 20kV на БКТП „ БМВ“ в УПИ 224.146 - автогараж  до 
нов БКТП в УПИ  223.192 – производствена, складова, търговска и 
обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, магазин с 
кафе и офис  в землището на с. Труд 
 
Проектите да се изготвят от правоспособни проектанти, съгласно чл. 230, 
ал. 1 от ЗУТ и чл. 6 и чл. 29, ал. 1 от ЗКАИИП и да отговаря на 
изискванията на Наредба №8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7/2004г. на МРРБ. Да бъдат 
съобразени с нормативните изисквания, с теренните дадености и 
изградената инфраструктура на място и окончателен ОУП на Община 
„Марица” и Правила и норми за прилагане на ОУП. Проектите да 
изследват и 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.  
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 г. за условията и реда за 
упражняване на държавен здравен контрол. 
Проектите да се представят в Община „Марица” за разглеждане от ОЕСУТ 



в цифров вид /на CD/ и графичен вид в три екземпляра в М 1:1000 - 
оригинал на недеформируема прозрачна основа и две цветни копия, 
изготвени върху цифрова извадка от кадастралната карта в М 1: 1 000 като 
при изработването се спазва чл. 60 и чл. 63 от ЗУТ, след Решение на 
комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка и трасета 
при спазване на следните изисквания: 
Проектите  да се съгласуват със съответните администрации 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 утвърждаване на трасе за проектиране на 
електрозахранващ кабел и възникнало инвестиционно намерение,  
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 24 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен 

план за промяна предназначението на общински полски пътища с 
идентификатори ПИ 61412.18.89, 61412.18.90, част от 61412.18.52 /нов 
идент.18.339/, 61412.18.183, 61412.18.199 , 61412.18.92, 61412.18.184 по КК 
на с.Радиново и полски пътища с идентификатори 78080.80.295, 
78080.80.296 по КК на с.Царацово в „територия за транспорт“, за 
осигуряване на транспортен достъп до  имоти в масив 18 , м. “Кривата 
нива“, землище с.Радиново и обособяване на Индустриален парк – 
„Въглеродно-неутрален индустриален парк „Марица“, землище 
с.Радиново, Община Марица. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11от ЗМСМА, в съответствие с чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
1. Общински съвет „Марица” дава разрешение за изработването на ПУП - 
Парцеларен план за промяна предназначението на общински полски 
пътища с идентификатори ПИ 61412.18.89, 61412.18.90, част от 
61412.18.52 /нов идент.18.339/, 61412.18.183, 61412.18.199, 61412.18.92, 
61412.18.184 по КК на с. Радиново и полски пътища с идентификатори 
78080.80.295, 78080.80.296 по КК на с. Царацово в „територия за 
транспорт“, за осигуряване на транспортен достъп до  имоти в масив 18 , 
м.“Кривата нива“, землище с.Радиново и обособяване на Индустриален 
парк – „Въглеродно-неутрален индустриален парк „Марица“, землище 
с.Радиново, Община „Марица“,  съгласно чл.108, ал.5, чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ. 
2.Одобрява приложеното планово-техническо задание за изготвянето на 
ПУП – Парцеларен план. 
3. Възлага на Кмета на Община „Марица” да извърши необходимите 
действия, съгласно ЗУТ по изпълнение на настоящето решение. 
4. Дава съгласие инвеститора „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2“ ООД, да извърши 
всички необходими съгласувателни  мероприятия с администрации и 
експлоатационни дружества. 
5.След приемането му от ОЕСУТ, изготвеният проект за ПУП да се внесе 



за разглеждане от Общински съвет 
  6.Настоящето решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 
 

МОТИВИ: Във връзка с осигуряване на транспортен достъп, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-3 / 09.01.2023г. от А. Й. А.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлен имот с идентификатор 
№ 35300.15.44   м. ”Кедерица” по кадастралната карта на с.Калековец, 
Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а  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  част от 
поземлен имот с идентификатор № 35300.15.44   м. ”Кедерица” по 
кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска 
област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за  

 
„Жилищно строителство“. 

и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура (при необходимост) 

                                                                                                                                                     
Поземлен имот с № 35300.15.44   м. ”Кедерица” по кадастралната карта на 
с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област частично попада по 
Общ устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 332-Жм  
с нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 0.9 ,  Поз > 45%  . 
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  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 с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на А. А. и Е.А.  да проведе  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласуват 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: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 26 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-2/17.12.2021г. от Н. Д. С.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 
61412.11.31 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 за 
отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи 
дейности и жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а  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 № 61412.11.31 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 за отреждане на урегулиран поземлен имот  за   
 

„Обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлeн имот с идентификатор № 61412.11.31 в м. ”Край село” по 
кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област 
попада 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  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 с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на Н. С. 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: Във връзка с инвестиционно намерение, Общински съвет 
„Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Заявление № 94-02-1350 / 16.12.2022г. от Т. С.Л.  за 

издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация 
и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  част от поземлен имот с идентификатор 
№ 66915.12.72   м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община 
„Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението 
на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на 
урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2от ЗМСМА, в съответствие с 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 16а  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  част от 
поземлен имот с идентификатор № 66915.12.72   м. ”Герена” по 
кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област 
за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  
за   
 

„Жилищно строителство“. 
и план за улична регулация, парцеларен план на елементите 

на техническата инфраструктура (при необходимост) 
                                                                                                                                                     
Поземлен имот с № 66915.12.72   м. ”Герена” по кадастралната карта на 
с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област частично попада по Общ 
устройствен план на Община „Марица” в структурна единица 507 - Жм  с 
нетни устройствени показатели Пз < 45%,      Кинт – 0.9 ,  Поз > 45%  . 
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  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 с изготвяне на проекти на техническата инфраструктура. 
Общински съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие 
– две години.  
 Възлага на Т.С.Л.  да проведе  процедурата по промяна на 
предназначението на имоти общинска собственост, във връзка с изготвяне 
на проекти на техническата инфраструктура.    
Проектите  да се съгласуват 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: Във връзка с възникнали жилищни нужди, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 28 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен 

план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 
78080.51.334 , №78080.51.335 и № 78080.51.336   местност „Юртата“ по 
кадастралната карта на с.Царацово и отразяването им  в структурна 
единица Жм - 646 / жилищна структурна зона /.  

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ 
и във  връзка чл.44, ал.1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на 
Община „Марица“  

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.5 във 
връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ 
и във  връзка чл.44, ал.1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на 
Община „Марица“ 
 Дава съгласие за отстраняване на техническа грешка в Общ 
устройствен план на Община „Марица”, като поземлени имоти с 
идентификатори №78080.51.334 , №78080.51.335 и № 78080.51.336   
местност „Юртата“  по кадастралната карта на с.Царацово и се отразят  в  
структурна единица Жм - 622 / жилищна структурна зона /. Община 
„Марица“  служебно да извърши действията по отстраняване техническата 
грешка в ОУП. 
 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 констатирано неправилно отразяване на 

имотите, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 29 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне второстепенните разпоредители с бюджет 

в Община „Марица” 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.11 ал. 10 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
I. Определя  второстепенните разпоредители с бюджет за 2023  година, 
както следва: 
 
1.Заместник кмет Анелия Симеонова  -  за  „Образование” 
 
 2.Директора на ОУ „Георги Бенковски” с. Бенковски 
 3.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Войводиново 
 4.Директора на НУ „Св. Климент Охридски” с. Войсил 
 5.Директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев” с. Граф Игнатиево 
 6.Директора на НУ „Отец Паисий” с. Динк 
 7.Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Калековец 
 8.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Костиево 
 9.Директора на СУ „Васил Левски” с. Маноле 
 10.Директора на ОУ „Васил Левски” с. Рогош 
 11.Директора на ОУ „Климент Охридски” с. Скутаре 
 12.Директора на ОУ „Христо Смирненски” с. Строево 
 13.Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Труд 
 14.Директора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията” с. Царацово 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОТИВИ:  В изпълнение изискванията на чл.11 ал. 10 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 30 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала по дейности в 

Община „Марица” 

ОСНОВАНИЕ: На основание  чл.21 ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 4, ал.1, и ал.3 от ПМС № 67 от 2010 г. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
I. Определя  числеността на персонала по дейности за 2023  година, както 
следва: 
                                

№ 
по 
ред 

ДЕЙНОСТ 
№ на 
дейността 

Численост

1 Общинска администрация  122 132.5 

2 Общински съвети 123 1 

3 Отбранително-мобилиз. подготовка 282 8 

4 Други дейности за младежта 369 1 

5 Други дейности по образованието 389 5.5 

6 
Други служби и дейн. по социалното 
осигуряване, подпом. и заетостта 

589 1 

7 
Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и 
регионалното развитие 

619 4 

8 Чистота 623 79 

9 
Пречистване на отпадъчните води от 
населените места 

626 2 

10 Спортни бази за спорт за всички 714 1 

11 Други дейности по културата 759 8.5 

12 Общински пазари и тържища 866 1 

13 Други дейности по икономиката 898 6 



   
МОТИВИ: Във връзка с чл.21 ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА и чл. 4, ал.1, 

и ал.3 от ПМС № 67 от 2010 г., Общински съвет „Марица“ намира 
решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 31 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на  Община „Марица“ по Процедура за 

директно предоставяне на средства № BG-RRP-4.025 – Инвестиция С4.13 
„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от 
Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 
"Нисковъглеродна икономика“, с Проект         „Въвеждане на съвременни 
енергийно-ефективни мерки за улично осветление в  Община „Марица““ 

ОСНОВАНИЕ: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и  местната администрация и във връзка с 
обявена Процедура за директно предоставяне на средства № BG-RRP-4.025 
– Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 
осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, 
Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“ 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
 1.Общински съвет Марица дава съгласие Община „Марица“ да 
кандидатства по Процедура за директно предоставяне на средства № BG-
RRP-4.025 – Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи 
за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и 
устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, с Проект         
„Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично 
осветление в  Община „Марица““ 
 2.Дейностите, включени в проектното предложение „„Въвеждане на 
съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в  Община 
„Марица““ отговарят на приоритетите на План за интегрирано развитие на 
Община „Марица“ /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. , а именно:  
По Приоритет 1 на ПИРО: Подобрена природна и селищна среда, 
предлагаща условия за качествен жизнен цикъл – обитаване, труд, 
обслужване, отдих на населението  
Стратегическа цел 1.3.: Опазване на местните ресурси чрез подобряване на 
екологичната инфраструктура 
Мярка 1.3.2. Поддържане на енергийната инфраструктура   
Мярка 1.3.4. Развитие на енергоефективна икономика 
 



 3.Общински съвет „Марица“ упълномощава Кмета на Община 
„Марица“ да предприеме всички необходими действия във връзка с 
подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 
 

МОТИВИ: С производството на собствена енергия драстично ще се 
намалят  разходите за улично осветление в Общината, ще се намали 
отделянето на вредни въглеродни емисии и ще подобри екологичното 
равновесие в населените места в Община Марица. Ето защо, Общински 
съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 32 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура. 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18 от 
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . 

 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ в 
размер на 5000 лева /пет хиляди лева/ срещу представяне на разходо-
оправдателен документ /фактура/ на Д.Х. Х., за лечение на безплодие чрез 
инвитро процедура. 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по 
асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала 
с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ . Ето 
защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 33 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
1.  И. К. Т., , в размер на 800лв. 
 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 34 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

 След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” 
реши: 
 
 Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   
 
1. Р. А. И., , в размер на 800лв. 
 

МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 
Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 35 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ под 

формата на средства за лечение. 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 
12, ал. 3 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

  
След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица” отпуска еднократна финансова помощ за 
лечение на:   

 
1.  П. Т. С., в размер на 800лв. 

 
МОТИВИ: Приложени са необходимите документи във връзка с 

Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова 
помощ. Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за 
целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 36 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Разходване на средства от натрупаните отчисления по 

чл. 20 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 

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т.23  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 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Одобрява средства в размер до 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/ 
лв. с ДДС от натрупаните отчисления по чл. 20 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, да 
бъдат изразходвани през 2023 година за закупуване на фабрично нов 
комбиниран багер товарач, обезпечаващ функционирането на общинската 
система за управление на отпадъците. 
 

МОТИВИ: След проведени пазарни проучвания за определяне на 
актуална прогнозна стойност на предстоящата обществена поръчка за 
доставка на фабрично нов комбиниран багер товарач се установи, че същата 
следва да бъде определeна на 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС, 
респективно 240 000 / двеста и четиридесет хиляди/ лева с ДДС. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъбразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

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 № 37 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община “Марица“. 

ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.24 и ал.2, от ЗМСМА във вр. чл.51, ал.2 
и чл.82, ал.1 от ЗПФ 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 
Общински съвет „Марица” приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община “Марица”, както следва: 
 
§1. Чл.54 се изменя, както следва: „Общински съвет Марица, след 
публично обсъждане, приема годишния отчет за изпълнението и 
приключването на общинския бюджет не по-късно от 30 септември на 
годината, следваща отчетната година.“ 
 
§2. Чл.21, ал.2 се изменя, както следва: „Размерът на бюджетните 
взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава 
осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от 
преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при 
промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на 
съответната дейност по бюджетите  на общините.“ 
 
§3. След влизане в сила на решението, Наредбата да се актуализира на 
официалната страница на община „Марица“. 
 
§4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на 
общината. 
 

МОТИВИ: Предлаганите промени са във връзка с измененията в 
Закона за публичните финанси, които не са отразени в Наредбата. Същите 
са в съответствие със законодателството в Република България и не 



противоречат на нормативни актове от по-висока степен. Ето защо, 
Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
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 № 38 

Взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. 

 
ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕТО НА НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА В 
ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И В  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 и чл. 26 от 
ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 51а, ал.4 от Закона за 
общинската собственост. 

 След проведено  гласуване Общински съвет “Марица” реши: 
 

Общински съвет „Марица“ приема Наредба за реда за учредяване и упражняване 
правата на община Марица в публични предприятия и в  търговски дружества с 
общинско участие в капитала: 

     
НАРЕДБА 

за реда за учредяване и упражняване правата на община 
Марица в публични предприятия и в  търговски дружества с 

общинско участие в капитала 
 
 
ГЛАВА  ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се урежда: 

1. редът за образуване, преобразуване и прекратяване на общински публични 
предприятия, както и упражняването правата на собственост на община Марица върху 
дялове или акции в търговски дружества; 

2. политиката за участие на община Марица в публичните предприятия с общинско 
участие в капитала; 

3. правилата за избор на членове на органите за управление и контрол на 
публичните предприятия; 

4. редът за възлагане на управление и контрол на публичните предприятия; 



5. правомощията на органите за управление и контрол на публичните предприятия 
с общинско участие в капитала; 

6. задължения на представителите на община Марица в публични предприятия и 
търговски дружества, в които община Марица е съдружник, респ. акционер; 

7. особени правила за сключване на някои сделки; 

8. публичното оповестяване и одит на публичните предприятия с общинско 
участие в капитала; 

9. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с 
общинско участие в капитала. 

(2) За публичните предприятия с над 50 на сто общинско участие в капитала се 
прилагат разпоредбите на настоящата Наредба, доколкото не противоречат на 
разпоредбите на Закона за публичните предприятия.  

(3) За дъщерните дружества на търговските дружества с над 50 на сто общинско 
участие в капитала, ако чрез тях община Марица контролира повече от 50 на сто от 
дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние, 
се прилагат разпоредбите на настоящата Наредба. 

Чл. 2. Общински съвет Марица упражнява правата на община Марица в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, по реда и чрез органите, посочени 
в тази наредба. 

Чл. 3. Стопанската дейност на публичните предприятия се извършва при равни 
условия с другите икономически субекти и не се допускат злоупотреба с монополно 
или господстващо положение, както и нелоялна конкуренция. 

(2) Публичните предприятия с общинско участие в капитала се разделят на 
категориите "микро", "малки", "средни" и "големи" въз основа на критериите в глава 
втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството. 

Чл. 4. (1) На публичните предприятия може да се възлагат задължения за 
извършване на обществена услуга или за, изпълнение на цели на публичната политика 
от Общински съвет Марица. 

(2) Задълженията по ал. 1 се конкретизират чрез посочване на съдържанието им, 
задълженото публично предприятие, срока и условията, при които те следва да бъдат 
изпълнени, както и други условия, ако има такива. Информацията се публикува на 
интернет страницата на публичното предприятие, на община Марица и на Общински 
съвет Марица. 

(3) Разходите на публичните предприятия, в изпълнение на задължения по ал. 1, се 
финансират от общинския бюджет или по ред, определен със закон, и се оповестяват в 
годишния финансов отчет. 

(4) Публичните предприятия, на които са възложени задължения за извършване на 
обществени услуги и/или изпълнение на цели на публичната политика, прилагат 



правилата за публично оповестяване по глава десета, като предприятията, 
категоризирани като "големи". 

Чл. 5. Община Марица упражнява правата си в публичните предприятия, като се 
ръководи от следните принципи: 

1. еднакво третиране на съдружниците и акционерите; 

2. прозрачност и отчетност; 

3. самостоятелност на публичните предприятия в оперативното управление; 

4. достъп на публичните предприятия до дългово и капиталово финансиране на 
икономическите им дейности при пазарни условия; 

5. избор на органите за управление и контрол в публичните предприятия след 
провеждане на публично оповестен конкурс. 

ГЛАВА ВТОРА 
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

Чл. 6. (1) Общински съвет Марица с решение може да образува, преобразува и 
прекратява публични предприятия - еднолични търговски дружества с общинско 
участие в капитала по реда и условията, предвидени в закон и други относими 
нормативни актове. 

(2) Преобразуването на търговско дружество с общинско участие в капитала се 
извършва с решение на Общински съвет Марица по реда на глава шестнадесета от 
Търговския закон. 

(3) Прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в 
капитала се извършва след решение на Общински съвет Марица и по реда 
на Търговския закон. 

(4) Общински съвет Марица приема решения за учредяване и участие в други 
търговски дружества. 

Чл. 7. (1) Публично предприятие - еднолично търговско дружество с общинско 
участие в капитала се учредява, като акционерно дружество. 

(2) По изключение публично предприятие - еднолично търговско дружество с 
общинско участие в капитала може да се учреди, като дружество с ограничена 
отговорност, когато е "микро", "малко" и "средно" предприятие съгласно критериите 
в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството. 

(3) Промяна в правната форма се извършва, в случай че за период от три 
последователни финансови години дадено публично предприятие - еднолично 
търговско дружество с общинско участие в капитала отговаря на критериите за 
"голямо" предприятие. Промяната се извършва в срок до една година. 



Чл. 8. (1) Имоти и вещи или вещни права върху имоти - частна общинска 
собственост могат да се внасят като непарична вноска в капитала на публични 
предприятия - еднолични търговски дружества, публични предприятия и 
търговски дружества, в които община Марица е съдружник или акционер, с решение на 
Общински съвет Марица, взето с мнозинство от две трети от общия брой на 
общинските съветници по реда предвиден в Търговския закон и Закона за общинската 
собственост. 

(2) По решение на Общински съвет Марица, капиталът на публичните предприятия 
- едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със 
стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска 
в капитала им. 

(3) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на публичните 
предприятия - едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват 
статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 2 и се 
управляват по ред, определен от общинския съвет. 

(4) Общински съвет Марица със свое решение се произнася по характера на 
собствеността и предоставянето за управление на имота (вещта) или вещните права, 
придобити от общината след приключване на производството по ликвидация на 
еднолични търговски дружества с общинско участие. 

 
ГЛАВА ТРЕТА  
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА 
Раздел I 
Разработване на Политиката за участието на общината в публичните 
предприятия 

Чл. 9. (1) Политиката за участието на община Марица в публичните предприятия с 
общинско участие в капитала се разработва и приема от Общински съвет Марица и се 
оповестява на интернет страницата на община Марица. 

(2) Общински съвет Марица определя съдържанието на Политиката за участието 
на общината в публичните предприятия в съответствие с принципите в чл. 5. 

Чл. 10. (1) Общински съвет Марица актуализира Политиката за участието на 
общината в публичните предприятия периодично: 

1. поне веднъж на всеки четири години; 

2. когато установи изменение на икономическите условия или други 
обстоятелства, налагащи промяна в подхода на община Марица, като собственик в 
публичните предприятия. 

(2) Актуализацията се изготвя въз основа на извършените годишни прегледи на 
действащата политика от Общински съвет Марица. 

Чл. 11. При разработването и актуализирането на Политиката за участието на 
общината в публичните предприятия, Общински съвет Марица може да провежда 
обществени консултации. 



Раздел ІІ 
Съдържание на Политиката за участието на община Марица в публичните 
предприятия 

Чл. 12. (1) С Политиката за участието на община Марица в публичните 
предприятия се определят: 

1. обосновката на собствеността на община Марица в публичните предприятия; 

2. целите, които община Марица си поставя като собственик в публичните 
предприятия; 

3. ролята на община Марица в ръководството на публичните предприятия; 

4. редът за изпълнението и контрола на Политиката; 

5. ролята и отговорностите на всички общински органи, които упражняват права 
на община Марица или правомощия, относими към предмета на дейност на публичните 
предприятия; 

(2) В зависимост от избраните специфични критерии, публичните предприятия 
могат да бъдат групирани в отделни категории. 

Чл. 13. (1) В обосновката на собствеността на община Марица в публичните 
предприятия се включва: 

1. информацията за публичните предприятия, в които община Марица участва; 

2. причините, поради които община Марица участва в публичните предприятия; 

3. информация за очакваното развитие на публичните предприятия; 

Чл. 14. Целите, крито община Марица си поставя с участието си в публичните 
предприятия, могат да бъдат дългосрочни и средносрочни за всяко конкретно 
предприятие. 

Чл. 15. (1) Дългосрочните цели могат да бъдат както финансови, така и 
нефинансови, и да се отнасят за целия общински сектор или за определена част от него 
в зависимост от предмета на дейност на публичните предприятия. 

(2) В Политиката за участието на община Марица в публичните предприятия се 
определят общите цели с дългосрочен характер в съответствие с обосновката за 
общинската собственост, както и очакваните резултати. 

Чл. 16. (1) Средносрочните цели могат да бъдат финансови и нефинансови. 

(2) Средносрочните цели са за един бизнес цикъл от 3 до 5 години - за всяко 
конкретно предприятие. Те се одобряват от Общински съвет Марица в съответствие с 
одобрената Политика за участие на община Марица в публичните предприятия. 



Чл. 17. (1) Общински съвет Марица приема годишен обобщен доклад за 
резултатите от дейността на публичните предприятия с общинско участие в капитала и 
го публикува на своята интернет страница в срок до 31 октомври на следващата година. 

(2) Докладът включва информация най-малко за: 

1. общинския портфейл в публичните предприятия; 

2. изпълнението на Политиката за участието на община Марица в публичните 
предприятия през отчетния период; 

3. финансовото и оперативно състояние на публичните предприятия в края на 
отчетния период; 

4. представянето на публичните предприятия и изпълнението на заложените 
стратегически цели и планирани резултати; 

5. оценка за степента на съответствие на дейността на публичните предприятия с 
приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване; 

6. състава на органите на управление и контрол, техните възнаграждения и 
извършените промени в тях. 

(3) За всяко публично предприятие, с общинско участие в капитала, 
категоризирано като "голямо", докладът трябва дa съдържа информация за 
изпълнението на целите на община Марица, като собственик в публичните 
предприятия, заложени от Политиката за участието на община Марица в публичните 
предприятия. 

(4) Информацията по предходната алинея следва да съдържа данни относно: 

1. приходи; 

2. възвръщаемост; 

3. плащания от/към бюджета; 

4. публични цели; 

5. наети работници/служители; 

6. пазарен дял; 

7. членове на органите за управление и контрол; 

8. опазване на околната среда и други. 

(5) Проектът на обобщен доклад се изготвя от община Марица със съдействието на 
публичните предприятия с общинско участие в капитала, които предоставят 
необходимата информация. 



Чл. 18. (1) Органите на управление на публичните предприятия - еднолични 
търговски дружества с общинско участие в капитала разработват и представят в 
община Марица бизнес програма за целия срок на договора за управление и конкретно 
за всяка година, в тримесечен срок от сключване на договора за възлагане на 
управлението, която съдържа най-малко следната информация: 

1. състояние на дружеството - анализ на активите и пасивите, приходите и 
разходите, паричните потоци, човешките ресурси и други; 

2. цели и намерения за развитие на дружеството; 

3. организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и 
намеренията - необходими ресурси, инвестиционни разходи, в т. ч. със собствени 
средства; 

4. очаквани резултати - приходи от оперативна дейност, печалба или намаляване 
на загуба, задължения, в т. ч. към финансови предприятия и други дългове. 

(2) Проектът на бизнес-програмата се публикува на официалната интернет 
страница на дружеството и се представя на кмета на общината, който я внася за 
приемане от Общински съвет Марица. 

(3) Годишният отчет за изпълнението на бизнес програмата е елемент от годишния 
доклад за дейността, който се приема от Общински съвет Марица с приемането на 
годишния финансов отчет на дружеството. 

(4) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско 
участие в капитала в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят 
в община Марица писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната 
информация: 

1. анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството; 

2. анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-програмата по 
показателите, заложени в нея; 

3. изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-програмата, съответно етапа 
на изпълнение; 

4. съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване; 

(5) Органите за контрол на едноличните търговски дружества с общинско участие 
в капитала в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие представят в 
община Марица и в Общински съвет Марица писмен отчет за дейността си. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ПРАВА НА ОРГАНИТЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ 
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 
 
Раздел І 
Органи на публичните предприятия - търговски дружества с общинско участие в 
капитала 



Чл. 19. Едноличен собственик на капитала на публичните предприятия - 
търговски дружества с ограничена отговорност и на акционерните дружества с изцяло 
общинско участие е община Марица. Общински съвет Марица упражнява правата на 
собственост на общината върху дяловете или акциите на дружествата по реда 
на Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за публичните 
предприятия, настоящата наредба и другите относими нормативни актове. 

Чл. 20. (1) Органи, на публично предприятие - еднолично дружество с ограничена 
отговорност са: 

1. едноличният собственик на капитала; 

2. управителят. 

(2) Органи на публично предприятие - еднолично акционерно дружество са: 

1. едноличният собственик на капитала; 

2. съветът на директорите при едностепенна система на управление, респ. 
управителният и надзорният съвет при двустепенна система. 

(3) Органите на публични предприятия - търговски дружества, в които община 
Марица е съдружник, респ. акционер, се формират по реда и правилата на Търговския 
закон. 

Раздел ІІ 
Компетентност на органите на публично предприятие - еднолично дружество с 
ограничена отговорност 

Чл. 21. (1) Общински съвет Марица, като упражняващ правата на едноличния 
собственик на капитала в публично предприятие - еднолично дружество с ограничена 
отговорност, има следните правомощия: 

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството; 

2. дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност 
на дружеството, промяна на адреса на управление или други съществени 
организационни промени; 

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и 
определя начина, по който това следва да се извърши; 

4. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата, 
за изплащане на дивидент и за неговия размер; 

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на 
търговски дружества по реда и при условията, регламентирани със Закона за 
общинската собственост и Търговския закон ; 

6. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на чл. 
134 от Търговския закон; 



7. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от 
отговорност; 

8. избира и освобождава контрольор, в случаите когато е предвидено, и определя 
възнаграждението му; 

9. утвърждава избора на регистриран одитор за проверител на годишния финансов 
отчет на дружеството, в предвидените от закона случаи; 

10. взема решение за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на 
управление и за възлагане на контрол; 

11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или 
контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; 

12. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за 
участие в капитала на други търговски дружества; 

13. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството; 

14. взема решение за обявяване на дружеството в ликвидация; определя, а при 
необходимост и удължава срока на ликвидацията; назначава ликвидатор и определя 
възнаграждението му; 

15. взема решения за придобиване или разпореждане на недвижими имоти и вещни 
права върху тях; 

16. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - 
собственост на дружеството в други дружества; 

17. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови 
договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 10 
000 (десет хиляди) лева с ДДС. 

18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и 
други дълготрайни активи на дружеството с обща стойност за текущата година, която 
надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи 
на дружеството към 31-ви декември на предходната година, както и за сключване на 
договори за наем за срок над 3 (три) години, независимо от балансовата стойност на 
имота или дълготрайния актив; 

19. дава съгласие за сключване на договори за кредит; за учредяване на ипотека 
или залог върху дълготрайни активи на дружеството; 

20. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за 
сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения 
или се опрощава дълг; 

21. одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за 
задължително застраховане на имуществото (движимо и недвижимо), и за 
задължителна застраховка "Професионална отговорност"; 



22. дава разрешение за получаване на целево финансиране, одобрени с общинския 
бюджет за финансиране дейността на дружеството в предвидените от закон случаи, при 
спазване на реда и условията предвидени в  Закона за държавните помощи; 

23. дава разрешение за получаване на безлихвена финансова помощ, при спазване 
на Закона за държавните помощи; 

24. одобрява бизнес-програмата за срока на възлагане на управлението; 

25. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност съгласно 
действащото законодателство и учредителния акт. 

Чл. 22. (1) Управителят на публично предприятие - еднолично дружество с 
ограничена отговорност: 

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащата 
нормативна уредба и в съответствие с учредителния акт на дружеството, настоящата 
наредба и решенията на Общински съвет Марица; 

2. представлява дружеството; 

3. решава всички въпроси на ниво оперативно управление на дружеството, които 
не са от изключителната компетентност на Общински съвет Марица; 

4. изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството 
и общината; 

5. предприема действия в защита интересите на община Марица в качеството й на 
едноличен собственик на капитала в търговското дружество; 

6. взема решения за отдаване под наем на недвижими имоти и други дълготрайни 
активи на дружеството, когато общата им стойност за текущата година е под 5 на сто от 
балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 -ви декември на 
предходната година и срокът на договора за наем не надхвърля 3 (три) години; 

7. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в 
дружеството; 

8. изпълнява и други дейности, възложени му с договора за управление. 

(2) Отношенията между публичното предприятие и управителя се уреждат с 
договор за възлагане на управлението. 

(4) Договорът за възлагане на управлението се сключва в писмена форма от името 
на дружеството чрез Кмета на община Марица. 

Раздел ІІІ 
Компетентност нa органите на публично предприятие – еднолично 
акционерно дружество  



Чл. 23. (1) Общински съвет Марица, като упражняващ правата на едноличния 
собственик в публично предприятие - еднолично акционерно дружество, има следните 
правомощия: 

1. преобразуване и прекратяване на дружеството; 

2. изменя и допълва устава на дружеството; 

3. дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност 
на дружеството, промяна на адреса на управление или други съществени 
организационни промени; 

4. взема решения за откриване, преместване или закриване на клонове 
на дружеството; 

5. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и 
определя начина, по-който това следва да се избърши; 

6. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на 
търговски дружества по реда и при условията, регламентирани със Закона за 
общинската собственост и Търговския закон; 

7. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на 
надзорния съвет, и определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, 
съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението; 

8. определя размера на гаранцията за управление, предоставяна от членовете на 
съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет; 

9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния 
съвет и на съвета на директорите; 

10. избира и освобождава регистриран одитор; 

11. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран 
одитор и годишния доклад за дейността на дружеството; одобрява предложението на 
управителния съвет, респ. на съвета на директорите, за разпределение на печалбата и 
взема решение за извършване на посоченото разпределение, за попълване на фонд 
"Резервен" и за изплащане на дивидент; 

12. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на 
несъстоятелност; 

13.взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите 
или срещу членовете на надзорния и управителния съвет, или срещу контрольорите и 
назначава представители за водене на процес; 

14. взема решения за придобиване или разпореждане на недвижими имоти и вещни 
права върху тях; 



15. дава разрешение за придобиване или за разпореждане с дялове или акции - 
собственост на дружеството в други дружества; 

16. взема решение за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови 
договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 10 
000 (десет хиляди) лева с ДДС; 

17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и 
други дълготрайни активи на дружеството с обща стойност за текущата година, която 
надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи 
на дружеството към 31-ви декември на предходната година, както и за сключване на 
договори за наем за срок над 3 (три) години, независимо от балансовата стойност на 
имота или дълготрайния актив; 

18. дава съгласие за учредяваме на ипотека или залог върху дълготрайни активи 
на дружеството; 

19. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица, за 
сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения 
или се опрощава дълг; 

20. одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за 
задължително застраховане на имуществото (движимо и недвижимо), и за 
задължителна застраховка "Професионална отговорност". 

21. дава разрешение за получаване на целево финансиране, одобрени с общинския 
бюджет за финансиране дейността на дружеството в предвидените от закон случаи, при 
спазване на реда и условията предвидени в  Закона за държавните помощи; 

22. дава разрешение за получаване на безлихвена финансова помощ, при спазване 
на Закона за държавните помощи; 

23. одобрява бизнес-програмата за срока на възлагане на управлението; 

24. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност съгласно 
действащото законодателство и от учредителния акт. 

Чл. 24. (1) Съветът на директорите на публично предприятие - еднолично 
акционерно дружество с едно степенна система на управление: 

1. представлява дружеството; 

2. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни 
членове, избрани измежду неговите членове, определя възнаграждението им и сключва 
договори с тях. 

3. решава всички въпроси,, които не са от изключителната компетентност на 
едноличния собственик на капитала. 

(2) Надзорният съвет на публично предприятие - еднолично 
акционерно дружество: 



1.избира членовете на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и 
може да ги заменя по всяко време; 

2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет; 

(3) Управителният съвет на публично предприятие - еднолично 
акционерно дружество: 

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет; 

2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на 
едноличния собственик на капитала и на надзорния съвет. 

(4) Отношенията между публичното предприятие и членовете на съвета на 
директорите, респективно на управителния и надзорния съвет се уреждат с договор за 
възлагане на управлението. 

(5) При публични предприятия - еднолични акционерни дружества с двустепенна 
система на управление, договорът с член на надзорния съвет се сключва от името 
на дружеството, чрез кмета на община Марица. 

(6) При публични предприятия - еднолични акционерни дружества с двустепенна 
система на управление, договорът за възлагане на управлението с член на управителния 
съвет се сключва от името на дружеството, чрез председателя на надзорния съвет или 
чрез упълномощен от него член. 

(7) При публични предприятия - еднолични акционерни дружества с едностепенна 
система на управление договорът за възлагане на управлението с изпълнителния член 
на съвета на директорите се сключва чрез председателя на съвета на директорите. 

(8) При публични предприятия - еднолични акционерни дружества с едностепенна 
система на управление договорите за възлагане на управлението с членове на съвета на 
директорите, които не са изпълнителни членове, се сключват от името на дружеството, 
чрез кмета на община Марица. 

Чл. 25. Ликвидаторите на общински еднолични търговски дружества имат правата 
и задълженията, предвидени в Търговския закон. 

Чл. 26. Учредителните актове или уставите на едноличните търговски дружества с 
общинско участие в капитала се приемат от Общински съвет Марица и се подписват от 
неговия председател. 

Раздел ІV 
Изисквания към органите на управление и контрол на публичните предприятия 

Чл. 27. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на 
публично предприятие може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския 
съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария, който: 

1. има завършено висше образование  



2. има най-малко 5 години професионален опит; 

3. не е поставен под запрещение; 

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност; 

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са 
останали неудовлетворени кредитори; 

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 
кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди 
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за 
което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на 
задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за 
запасите от нефт и нефтопродукти; 

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по 
съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен 
включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на 
същото публично предприятие; 

10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
не е член на политически кабинет и секретар на община; 

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 
ограничена отговорност; 

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 
публично предприятие; 

14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на 
дружеството. 

 (2) Забраните по ал. 1, т. 11-13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 
дейността на дружеството. 

(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 
директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по 
трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище. 

(4) Контролът за спазването на учредителния акт и за опазването на имуществото 
на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие в капитала, се 
възлага с договор за контрол, сключен от името нд дружеството, чрез кмета на община 
Марица. 



(5) Договорите за управление и за контрол на едноличните търговски дружества с 
общинско участие в капитала - публични предприятия се сключват за срок от 4 
(четири) години. 

Чл. 28. (1) Всички членове на органите за управление и контрол на публични 
предприятия с общинско участие в капитала се избират и назначават след провеждане 
на конкурс. 

(2) В съветите на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия с 
общинско участие на капитала независимите членове трябва да са не по-малко от една 
трета, но не повече от една втора от състава. 

(3) Съветите на директорите и надзорните съвети на публичните предприятия, 
категоризирани като "големи", се състоят най-малко от петима членове. Председателят 
на съответния съвет трябва да е независим член. 

(4) Членовете на управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна 
структура са независими от община Марица. 

Чл. 29. (1) Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 27. 

(2) Независим член не може да бъде: 

1. служител в публичното предприятие; 

2. съдружник, респ. акционер в същото публично предприятие; 

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с 
публичното предприятие; 

4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има 
същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество; 

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното 
предприятие. 

(3) Не са независими членове представителите на община Марица в органите за 
управление и контрол. 

ГЛАВА ПЕТА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА В 
ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО 
ОБЩИНАТА Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР 

Чл. 30. Общински съветМарица определя с решение представителите на община 
Марица в органите на публичните предприятия и търговските дружества, в които 
община Марица е съдружник, респ. акционер. 

Чл. 31. Общински съвет Марица може да упълномощи общински съветник или 
трето лице да представлява общината в общото събрание на публичното предприятие и 
търговско дружество, в което община Марица е съдружник, респ. акционер. 



Чл. 32. (1) Представителите на община Марица в публичните предприятия и 
търговските дружества, в които община е съдружник или акционер, са длъжни да 
защитават нейните итереси при осъществяване на дейността на дружествата. 

(2) Представителите на община Марица представят отчет за икономическите 
резултати и финансовото състояние на публичните предприятия или 
търговските дружества, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване 
всяко шестмесечие в Общински съвет Марица и до Кмета на общината. 

(3) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на община Марица 
от неин представител в публичното предприятие/търговско дружество, Общински съвет 
Марица взема решение за неговото отстраняване и определя нов представител. 

Чл. 33. В публични предприятия и търговски дружества, в които община Марица е 
съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на 
съдружниците, вземат предварително писмено съгласие, под формата на решение на 
Общински съвет Марица при изразяване на становище по следните въпроси: 

1. изменяне или допълване на дружествения договор; 

2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на 
дружествен дял на нов член или на друг съдружник; 

3. приемане на годишния отчет, разпределяне на печалбата и изплащането на 
дивидент; 

4. избиране на управителя определяне възнаграждението му и освобождаването му 
от отговорност; 

5. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на 
одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за 
извършване на независим финансов одит; 

6. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството; 

7. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; 

8. решение за допълнителни парични вноски; 

9. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества; 

10. решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или 
контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях; 

11. преобразуване и прекратяване на дружеството; 

12. обезпечения в полза на трети лица; 

13. сключване на договори за кредитиране на трети лица; 

14. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството; 



15. назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай 
на несъстоятелност; удължаване на определения срок на ликвидацията; определяне на 
възнаграждението на ликвидаторите; 

16. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава. 

Чл. 34. (1) В публични предприятия и търговските дружества, в които община 
Марица е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на 
акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на 
Общински съвет Марица по следните въпроси: 

1. изменяне или допълване на устава на дружеството; 

2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството; 

3. преобразуване и прекратяване дружеството; 

4. избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите, съответно на 
надзорния съвет; 

5. определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 
включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да 
придобият акции и облигации на дружеството; 

6. назначава и освобождава регистриран одитор; 

7. одобряване на годишния финансов отчет, след заверка от назначения 
регистриран одитор, както и решението за разпределяне, на печалбата, за попълване на 
фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; 

8. назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на 
несъстоятелност; 

9. за внасяне на непарични вноски; 

10. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 

11. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни материални 
активи; 

12. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния 
съвет и на съвета на директорите; 

13. обезпечения в полза на трети лица; 

14. сключване на договори за кредитиране на трети лица; 

15. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството; 

16. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава. 



(2)При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в 
дружествата по ал. 1, упълномощеното от Общинския съвет лице предлага такъв брой 
членове, който съответства на не по-малко от пропорционалното участие на общината в 
капитала на търговското дружество. 

Чл. 35. Ред и условия за упълномощаване на представител в Общото събрание на 
акционерите или съдружниците: 

1. пълномощното следва да включва: трите имена и ЕГН на законния представител 
на упълномощителя, ЕИК и седалище/адрес на управление на упълномощителя; трите 
имена, ЕГН и номер на лична карта на упълномощеното лице; броя на 
представляваните акции (при АД); дневния ред на въпросите, предложени за 
обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на 
гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис; 

2. в пълномощното да се посочи изрично дали упълномощаването обхваща и 
въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от 
Търговския закон, като изрично се посочва дали в тези случаи пълномощникът има 
право на преценка за начина на гласуване; 

3. преупълномощаването с права по даденото пълномощно, е нищожно; 

4. пълномощникът има възможност да иска присъствие на нотариус на 
провеждането на Общото събрание по негова преценка. 

Чл. 36. Лицата, упълномощени да представляват общината в Общото събрание на 
съдружниците или акционерите: 

1. отчитат дейността си писмено пред Общински съвет най-малко един път на шест 
месеца; 

2. внасят писмена информация за състоянието на дружеството след приемане на 
годишния отчет на дружеството; 

3. представят копие от годишния финансов отчет за съответната година на Кмета 
на община Марица; 

4. при поискване от Общински съвет и от Кмета на община Марица изготвят 
информация за финансово-икономическото и организационно състояние на 
дружеството; 

5. представят на Общински съвет Марица и Кмета на община Марица копие от 
поканата за свикване на Общо събрание на акционерите или съдружниците; 

6. представят на Общински съвет Марица и Кмета на община Марица  материалите 
по дневния ред, в случай че не са приложени към поканата, като ги изискват от 
дружеството; 

7. изготвят и представят писмено становище по обявения в поканата дневен ред до 
Общински съвет Марица и Кмета на община Марица; 



8. в тридневен срок от провеждане на Общото събрание на акционерите или 
съдружниците, докладват на Общински съвет Марица и Кмета на община Марица за 
взетите решения, като прилагат протокол за тях; 

9. изпращат до длъжностното лице водещо публичния регистър на публичните 
предприятия и търговски дружества съгласно тази Наредба, заверени преписи от 
актовете, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра, в срок 
до седем дни след издаването им. 

ГЛАВА ШЕСТА 
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДАДЕНИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ 

Чл. 37. (1) Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и 
наем на недвижими имоти на публични предприятия - еднолични търговски дружества, 
както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва 
след провеждане на търг или на публично оповестен конкурс, при условията и по реда 
на настоящата наредба. 

(2) Алинея 1 не се прилага при: 

1. сключването на договори с други публични предприятия или с търговски 
дружества, в които община Марица е собственик на капитала, мажоритарен съдружник 
или акционер; 

2. сключването на договори с община Марица; 

3. сключването на договори с организации на бюджетна издръжка на община 
Марица. 

(3) Сключването на договорите по предходната алинея се извършва от 
управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от 
изпълнителния член на съвета на директорите, съответно от изпълнителния член на 
управителния съвет, на едноличните акционерни дружества, след решение на 
Общински съвет Марица, като упражняващ правата на едноличния собственик на 
капитала в общинските търговски дружества. С решението Общински съвет Марица 
одобрява проект на договор. 

(4) Не се изисква решение на Общински съвет Марица за сключване на договори за 
наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи, с балансова 
стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните 
активи, собственост на дружеството към 31 декември на предходната година. 

Чл. 38. (1) Сключването на договори за наем и/или разпоредителни сделки с 
дълготрайни активи на едноличните търговски дружества с общинско участие в 
капитала с държавата, с други общини или търговски дружества, в които държавата или 
друга община е едноличен собственик на капитала, може да се извършва без 
провеждане на публичен търг или на публично оповестен конкурс. 

(2) Сключването на договорите по предходната алинея се извършва от 
управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от 
изпълнителния член на съвета на директорите, съответно от изпълнителния член на 
управителния съвет на едноличните акционерни дружества, след решение на Общински 



съвет Марица, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в 
общинските търговски дружества. С решението Общински съвет-Марица одобрява 
проект на договора. 

Чл. 39. (1) Паричните постъпления от сделките по чл. 37, ал. 1, остават в 
дружеството, без да се използват за възнаграждения и заплати. 

(2) Паричните постъпления от продажба или отдаване под наем на вещи, 
съставляващи дълготрайни материални активи на еднолично общинско търговско 
дружество - лечебно заведение, остават изцяло в дружеството и могат да се ползват за 
инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за удовлетворяване интересите на 
кредиторите след разрешение на собственика на капитала. 

Чл. 40. Продажбата на дълготрайни материални активи от общинските еднолични 
търговски  дружествасе извършва по цена, не по-ниска от справедливата пазарна 
оценка, определена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители. Началните наемни цени не могат да бъдат по-ниски от определените от 
оценител. 

Чл. 41. Замяна на дълготрайни материални активи на общински еднолични 
търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско 
дружество, след решение на Общински съвет Марица. Въз основа на решението на 
Общинския съвет, управителният орган сключва договор за замяна. 

Чл. 42. (1) Управителните органи на едноличните търговски дружества с 
общинско участие в капитала възлагат извършването на строителство, доставки и 
услуги при стриктно спазване на условията и реда, определени със Закона за 
обществените поръчки, или друг нормативен акт от действащото в страната 
законодателство. 

(2) Застроените имоти - собственост на търговски дружества, чийто капитал е 
повече от 50 % общинска собственост, подлежат на задължително застраховане, 
включително срещу природни бедствия и земетресения, от застраховател, предложен от 
управителя, съответно изпълнителния директор на дружеството, одобрен с решение на 
Общински съвет  Марица. 

Чл. 43. (1) Публичният търг се открива с решение на Общински съвет Марица, 
което съдържа: 

1. описание на обекта; 

2. вида на търга – с тайно или с явно наддаване; 

3. начална тръжна цена; 

4. стъпка на наддаване – при търговете с явно наддаване, чрез която се увеличава 
началната тръжна цена, като стъпката се определя като цяла стойност; 

5. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да 
бъде по-малко от 10 % от началната тръжна цена; 



6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на 
нейната цена, място и краен срок за нейното получаване; 

7. място и краен срок за подаване на документи за участие; 

8. условия за оглед на обекта, предмет на търга; 

9. дата, място и час на провеждане на търга, респективно на повторното 
провеждане на търга; 

10. специални изисквания към участниците и/или други тръжни условия, когато 
това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински 
съвет Марица (респ. управителния орган на дружеството); 

11. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник. 

(2) С решението по ал. 1 Общински съвет Марица утвърждава тръжна 
документация, ведно с проект на договор и упълномощава управителния орган 
на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри 
протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник. 

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 (три) години на недвижими 
имоти и други дълготрайни активи с обща стойност за текущата година, която не 
надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, собственост 
на дружеството, към 31-ви декември на предходната година, търгът се открива с 
решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по 
ал. 1. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга. 

 Чл. 44. (1) Подготовката, организацията и провеждането на публичен търг се 
извършва от комисия, назначена от управителния орган на едноличното общинско 
търговско дружество и се състои от председател, заместник- председател и членове. 

(2) Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена като задължително в нейния състав се 
включва правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието 
на външни експерти, когато има необходимост от специални знания. 

(3) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са заинтересовани от 
резултатите на търга, или са свързани лица, по смисъла на § 1 от Допълнителните 
разпоредби на Търговския закон, с участници в търга, както и с членовете на техни 
управителни или контролни органи. 

(4) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 3 и за 
неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и 
техните предложения. 

Чл. 45. (1) Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-
малко половината от членовете й, като е задължително присъствието на председателя 
или на заместник-председателя, както и на юрист. 

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно 
гласуване. 



(3) За своята работа комисията води протокол, който се подписва от всички 
присъствали членове. 

Чл. 46. (1) Публичен търг се провежда въз основа на тръжна документация, 
утвърдена с решение на Общински съвет Марица, респективно с решение на 
управителния орган на дружеството. 

(2) Тръжната документация съдържа: 

1. описание на обекта – предмет на търга; 

2. вида на търга – с тайно или явно наддаване; 

3. начална тръжна цена; 

4. стъпката на наддаване – при търговете с явно наддаване, чрез която се увеличава 
началната тръжна цена, като стъпката се определя като цяла стойност; 

5. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да 
бъде по-малко от 10 % от началната тръжна цена; 

6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на 
нейната цена, място и краен срок за нейното получаване; 

7. място и краен срок за подаване на документи за участие; 

8. условия за оглед на обекта, предмет на търга; 

9. дата, място и час на провеждане на търга, респективно на повторното 
провеждане на търга; 

10. специални изисквания към участниците и/или други тръжни условия, когато 
това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински 
съвет Марица (респ. управителния орган на дружеството); 

11. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник. 

12. образци на документи, които участникът следва да попълни; 

13. проект за договор; 

14. адрес и телефон за връзка. 

Чл. 47. (1) Условията на търга по предходните членове се разгласяват чрез 
обявление поне в един ежедневник и на официалната интернет страница на дружество 
най-малко 14 (четиринадесет) календарни дни преди датата на провеждане на търга. 

(2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на търга, цената на 
тръжните книжа, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане на търга, 
адрес и телефон за информация и други данни, съгласно разпоредбите на настоящата 
наредба. 



Чл. 48. Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация, за 
търга няма закупена такава, управителният орган на дружеството може: 

1. да вземе решение за промяна датата на провеждането на търга и съответно 
удължаване срока за закупуването на тръжна документация; 

2. да вземе решение за закриване на търга. 

Чл. 49. (1) Търгът се провежда от комисията, назначена с решение на 
управителния орган на дружеството, в деня, часа и мястото, посочени в тръжната 
документация. 

(2) Търгът се открива от председателя на комисията, а при негово отсъствие – от 
заместник-председателя, който прочита регистъра на подадените от кандидатите 
пликове с тръжни документи за участие в търга, по реда на тяхното постъпване. 

(3) От момента на откриване на търга участниците нямат право да разговарят по 
между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по 
между си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, 
по решение на комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-
нататъшно участие в търга. 

Чл. 50. (1) Регистрирането на участниците в търга започва с тяхното допускане. 

(2) Допускането на кандидатите до участие в търга се осъществява от комисията 
чрез отваряне на пликовете с тръжни документи на отделните участници по реда на 
тяхното постъпване, и извършване на проверка относно редовността и пълнотата на 
представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа. 

(3) Всеки допуснат до участие в търга кандидат се вписва в регистъра на 
допуснатите до участие в търга кандидати. 

Чл. 51. Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че установи 
непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в 
тръжните книжа. 

Чл. 52. След регистрирането на допуснатите кандидати за участие в търга, се 
пристъпва към процедурата по наддаване, в която участват само допуснатите 
кандидати. 

Чл. 53. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява 
първоначалната цена, от която да започне наддаването, и обявява стъпката на 
наддаване, определена в решението на Общински съвет Марица, респ. решението на 
управителния орган на дружеството. 

(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 
последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията 
със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 

(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от 
участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на 
позоваване на грешка. 



(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е 
последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от 
председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след 
което закрива търга. 

(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но 
откаже да заплати предложената от него цена. 

Чл. 54. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на 
писмени предложения от всеки участник в 2 (два) броя запечатани пликове – 1 (един) за 
изискуемите документи и 1 (един) за ценовата оферта. 

(2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и 
се запознава с редовността на подадените документи. 

(3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито 
или закрито. 

(4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на 
кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и 
другите обстоятелства по редовността на подадените документи. 

(5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена 
за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока 
цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от 
предложената цена. 

(6) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на комисията, който 
се подписва от всичките й членове. 

(7) Когато при отваряне на всички оферти се установи, че наддавателните 
предложения са равни като цена, търгът се обявява отново, като се уведомяват 
участниците. 

Чл. 55. (1) В случай, че има закупени тръжни книжа, но за търга няма кандидат със 
заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, 
търг не се провежда и същият се обявява за непроведен. 

(2) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат/и със заявено участие 
чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и 
мястото, определени за провеждане на търга, не се яви нито един кандидат, 
провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им, отново не се яви 
кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно. Когато на търга, 
провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при 
положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с 
една стъпка – при търг с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена, която 
не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена – при търг с тайно наддаване. 

Чл. 56. При заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи само от 1 
(един) кандидат, търгът се провежда, като след извършване на проверката относно 
редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, 
посочени в тръжните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, същият се 



обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща 
началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търг с явно наддаване, и по 
предложената от кандидата цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна 
цена – при търг с тайно наддаване. 

Чл. 57. В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и от участие в търга 
бъде допуснат само 1 (един) кандидат, същият се обявява за спечелил търга, при 
положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с 
една стъпка – при търговете с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена, 
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена – при търг с тайно 
наддаване. 

Чл. 58. Когато на търга се яви само 1 (един) кандидат от подалите заявление за 
участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се 
обявява за спечелил, при положение, че предложи цена, представляваща началната 
тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търговете с явно наддаване, и по 
предложената от кандидата цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна 
цена – при търг с тайно наддаване. 

Чл. 59. Ако нито един от кандидатите за участие в търга не бъде регистриран по 
реда от настоящата наредба, председателят на комисията закрива търга. 

Чл. 60. Когато след започване на процедурата по наддаване никой от участниците 
не обяви цена, по-висока от началната тръжна цена с определената стъпка на наддаване 
– при търговете с явно наддаване, търгът се закрива. Внесените депозити на 
участниците не се възстановяват. 

Чл. 61. (1) Въз основа на резултатите от търга, управителният орган 
на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник. 

(2) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е 
длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При 
неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се 
определя участникът, предложил следващата по размер цена. 

(3) Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за 
сключване на договор и се прихваща от цената. 

(4) Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници не 
се възстановява. 

(5) Внесените депозити за участие на нерегистрираните за търга кандидати и на 
неспечелилите търга участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в 
тръжната документация банкова сметка. Върху тези суми не се дължат лихви. 

Чл. 62. (1) Публично оповестения конкурс се открива с решение на Общински 
съвет Марица, което съдържа: 

1. описание на обекта на конкурса; 

2. конкурсна цена; 



3. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да 
бъде по-малко от 10 % от конкурсната цена; 

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на 
нейната цена, място и краен срок за нейното получаване; 

5. място и краен срок за подаване на документи за участие и оферти; 

6. условия за оглед на обекта, предмет на конкурса; 

7. дата, място и час на провеждане на конкурса, респективно за повторното 
провеждане на конкурса; 

8. начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник; 

9. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците, когато 
това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински 
съвет Марица (респ. управителния орган на дружеството); 

10. други условия в съответствие с целите на конкурса; 

11. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 
кандидатите; 

12. методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна част от 
конкурсната документация. 

(2) С решението по ал. 1 Общински съвет Марица утвърждава конкурсна 
документация, ведно с проект на договор и упълномощава управителния орган 
на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри 
протокола от проведения конкурс и сключи договор със спечелилия конкурса участник. 

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 (три) години на недвижими 
имоти и други дълготрайни активи с обща стойност за текущата година, която не 
надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, собственост 
на дружеството, към 31-ви декември на предходната година, публично оповестения 
конкурс се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа 
условията на конкурса по ал. 1. Управителният орган на дружеството назначава 
комисия за провеждане на конкурса. 

Чл. 63. (1) Подготовката, организацията и провеждането на публично оповестен 
конкурс се извършва от комисия, назначена от управителния орган на едноличното 
общинско търговско дружество и се състои от председател, заместник- председател и 
членове. 

(2) Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена като задължително в нейния състав се 
включва правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието 
на външни експерти, когато има необходимост от специални знания. 

(3) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са заинтересовани от 
резултатите на конкурса, или са свързани лица, по смисъла на § 1 от Допълнителните 



разпоредби на Търговския закон, с участници в конкурса, както и с членовете на техни 
управителни или контролни органи. 

(4) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 3 и за 
неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и 
техните предложения. 

Чл. 64. (1) Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-
малко половината от членовете й, като е задължително присъствието или на 
председателя или на заместник-председателя, както и на юрист. 

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно 
гласуване. 

(3) За своята работа комисията води протокол, който се подписва от всички 
присъствали членове. 

Чл. 65. (1) Публично оповестен конкурс се провежда въз основа на конкурсна 
документация, утвърдена с решение на Общински съвет Марица, респективно с 
решение на управителния орган на дружеството. 

(2) Конкурсната документация съдържа: 

1. описание на обекта – предмет на конкурса; 

2. конкурсна цена; 

3. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да 
бъде по-малко от 10 % от конкурсната цена; 

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на 
нейната цена, място и краен срок за нейното получаване; 

5. място и краен срок за подаване на документи за участие и оферти; 

6. условия за оглед на обекта, предмет на конкурса; 

7. дата, място и час на провеждане на конкурса, респективно повторното 
провеждане на конкурса; 

8. начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник; 

9. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците, когато 
това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински 
съвет Марица (респ. управителния орган на дружеството); 

10. други условия в съответствие с целите на конкурса; 

11. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 
кандидатите; 



12. методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна част от 
конкурсната документация; 

13. образци на документи, които участникът следва да попълни; 

14. проект за договор; 

15. адрес и телефон за връзка. 

(3) В конкурсната документация се посочва изрично, че офертата на кандидата се 
поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след проверката по допустимост 
на всички кандидати. 

Чл. 66. (1) Условията на конкурса се разгласяват чрез обявление поне в един 
ежедневник и на официалната интернет страница на дружеството най-малко 14 
(четиринадесет) календарни дни преди датата на провеждане на конкурса. 

(2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на конкурса, цената на 
конкурсните книжа, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане на 
конкурса, адрес и телефон за информация и други данни, съгласно разпоредбите на 
настоящата наредба. 

Чл. 67. Когато след изтичане на срока за закупуване на конкурсната документация, 
за конкурса няма закупена такава, управителният орган на дружеството може: 

1. да вземе решение за промяна датата на провеждането на конкурса и съответно 
удължаване срока за закупуването на конкурсна документация; 

2. да вземе решение за закриване на конкурса. 

Чл. 68. (1) Конкурсът се провежда от комисията, назначена с решение на 
управителния орган на дружеството, в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната 
документация. 

(2) Конкурсът се открива от председателя на комисията, а при негово отсъствие – 
от заместник-председателя, който прочита регистъра на подадените от участниците 
конкурсни документи, по реда на тяхното постъпване. 

(3) От момента на откриване на конкурса участниците нямат право да разговарят 
помежду си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация 
помежду си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, 
по решение на комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-
нататъшно участие в конкурса. 

Чл. 69. (1) Регистрирането на участниците в конкурса започва с тяхното 
допускане. 

(2) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се осъществява от 
комисията, която в присъствието на всички кандидати отваря плика с надпис 
"Документи за допустимост" и извършва проверка на представените от кандидатите 
документи, относно тяхната редовност и пълнота, съобразно изискванията посочени в 
конкурсните книжа. 



Чл. 70. Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че установи 
непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в 
конкурсните книжа. 

Чл. 71. (1) След регистрирането на допуснатите до участие в конкурса кандидати 
комисията продължава работата си в едно или няколко закрити заседания, като 
разглежда офертите само на допуснатите кандидати. 

(2) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание. 

(3) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на регистрирането на 
участниците. 

(4) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно 
писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в 
офертата. 

Чл. 72. (1) Комисията оценява и класира представените оферти. 

(2) Комисията не класира кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
конкурсната документация, или на условията, при които е обявен конкурсът. 

(3) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на 
удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган 
на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, 
спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да 
изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията 
им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, 
класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа 
на допълнените и/или изменените предложения. 

Чл. 73. (1) В случай, че има закупени конкурсни книжа, но за конкурса няма 
кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до 
обявения краен срок, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен. 

(2) В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидат/и със заявено 
участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, но в 
деня, часа и мястото, определени за провеждане на конкурса, не се яви нито един 
кандидат, провеждането на конкурса се отлага с 2 /два/ часа. Ако след изтичането им, 
отново не се яви кандидат, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен. 

(3) При заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи само от 
един кандидат, конкурсът се провежда, като след извършване на проверката относно 
редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, 
посочени в конкурсните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, комисията 
разглежда представената от него оферта. 

(4) В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и от участие в конкурса 
бъде допуснат само един кандидат, конкурсът се провежда, като комисията разглежда 
представената от него оферта. 



Чл. 74. Ако нито един от кандидатите за участие в конкурса не бъде регистриран, 
председателят на комисията закрива конкурса. 

Чл. 75. (1) Въз основа на резултатите от конкурса, управителният орган 
на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса участник. 

(2) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно 
удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за 
резултатите от конкурса, като с уведомлението до спечелилия конкурса участник се 
посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен 
договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се 
задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, 
удовлетворил конкурсните условия. 

(3) Депозитът на спечелилия конкурса участник се възстановява след подписване 
на съответния договор. 

(4) Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници не 
се възстановява. 

(5) Внесените депозити за участие на недопуснатите за конкурса кандидати и на 
неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банков път по посочената от 
тях в конкурсната документация банкова сметка. Върху тези суми не се дължат лихви. 

Чл. 76. (1) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, конкурсът се 
прекратява с решение на управителния орган на дружеството, като може да бъде обявен 
повторно, или да бъде внесено в Общински съвет Марица предложение за отмяна на 
решението, когато конкурсът се провежда след решение на Общинския съвет. 

(2) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително 
обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на управителния 
орган на дружеството да вземе решение за прекратяване на конкурса или да бъде 
внесено предложение в Общински съвет Марица за отмяна на решението, когато 
конкурсът се провежда след негово решение. 

ГЛАВА СЕДМА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И 
КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Раздел І 
Избор на членове на органите на управление 

Чл. 77. (1) Общински съвет Марица взема решение за обявяване и провеждане на 
процедура за избор на членове на управителен орган на публично предприятие - 
еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала, определя критериите 
за подбор и методиката за оценка на кандидатите, в съответствие с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 
от Закона за публичните предприятия и действащото законодателство, и назначава 
комисия за номиниране, като определя състава й. 

(2) Критериите за подбор и методиката за оценка на кандидатите се предоставят на 
комисията за номиниране в деня преди стартиране на конкурсната процедура. 



(3) Целта на правилата е да гарантират конкурсна процедура, изградена на 
принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация. 

Чл. 78. Конкурсна процедура за избор на членове на органите за управление в 
публичните предприятия на община Марица се провежда след приемане на решение на 
Общински съвет Марица в следните случаи: 

1. постъпило предложение за промени в органите за управление на публичното 
предприятие; 

2. при предсрочно прекратяване на договор за управление на управител или на 
член на колективен орган за управление на публично предприятие и назначаване на 
временно изпълняващ за срок до 6 месеца; 

3. при необходимост от попълване на минималния изискуем брой независими 
членове на колективен орган за управление, вкл. когато такъв член престане да 
отговаря на изискванията на чл. 23 на Закона за публичните предприятия; 

4. в срок от 4 месеца преди изтичане срока на договора за управление на управител 
или на член на колективен орган за управление на публично предприятие. 

Чл. 79. Конкурсната процедура за избор на лицата по чл. 78, се провежда на три 
етапа: 

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително 
обявените изисквания и критериите за подбор; 

2. оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на 
предприятието за четиригодишен период; 

3. провеждане на събеседване с кандидатите. 

Чл. 80. (1) Общински съвет Марица открива конкурсната процедура за избор на 
членове на органи за управление с решение, което съдържа: 

1. позицията, за която се провежда конкурса; 

2. изискванията към кандидатите; 

3. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени; 

4. темите, предмет на събеседването; 

5. срокът, в който да бъдат предоставени материалите по ал. 4. 

(2) Оповестяването на конкурсната процедура се извършва в срок от 2 работни дни 
след влизане в сила на решението на интернет страницата на община Марица /раздел 
"Търгове и конкурси", подраздел "Конкурси"/ чрез обявление, което съдържа данните 
от решението по ал. 1 и необходимите образци на документи. 



(3) Срокът за подаване на документи от кандидатите не може да е по-кратък от 30 
календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на 
интернет страницата на община Марица, като конкретният срок се определя с 
решението на Общински съвет Марица. 

(4) Председателят на комисията предоставя на кандидатите за участие в 
конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните 
две години; информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни 
финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; длъжностно 
щатно разписание на персонала; утвърден образец на договор за възлагане на 
управлението или за възлагане на контрол. 

Чл. 81. До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за 
управление на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на 
изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 - т. 8 и т. 13 от ЗПП, както и други изисквания. 

Чл. 82. (1) С решението на Общински съвет Марица се назначава комисия за 
номиниране и провеждане на конкурсната процедура и се определя нейния състав - 
председател и членове. С решението се определят и най-малко трима резервни членове, 
а също и технически сътрудник. 

(2) Комисията по ал. 1 е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен 
юрист и един магистър по икономика. 

(3) При необходимост всеки от членовете на комисията по ал. 1 може да използва 
експерт по своя преценка, който при участие в заседанията на комисията 
предварително попълва декларацията по ал. 8. 

(4) Комисията извършва следните действия: 

1.организира приемането на документите, подготовката и провеждането на 
конкурсната процедура; 

2. извършва проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 
1-8 и т. 13 от ЗПП, както и другите заложени изисквания, и допуска кандидатите на 
база на представените документи и критериите за подбор; 

3. оценява представените концепции и допуска до следващия етап кандидатите, 
получили оценка не по-ниска от мн. добър 4,50; 

4. провежда събеседване с допуснатите кандидати; 

5. изготвя крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от 
писмената и устната част на конкурсната процедура; 

6. представя окончателен протокол за резултатите от конкурсната процедура на 
Общински съвет Марица за утвърждаване с решение. 

(5) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една 
втора от състава й. 



(6) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на 
присъстващите членове. 

(7) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите 
решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. 

(8) Преди започване на работа, всеки един от членовете на комисията подписва 
декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на 
физическите лица - кандидати и неразгласяване на обстоятелствата, станали им 
известни във връзка с конкурсната процедура. 

(9) Ако член на комисията, установи, че изискванията на декларацията не могат да 
бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в 
декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член. 

Чл. 83. (1) За участие в конкурсната процедура се подава заявление, към което се 
прилагат два отделни плика с документи, както следва: 

1. плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с 
изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и 
декларации, които са приложение към обявлението за конкурса; 

2. плик № 2 съдържа концепцията по чл. 79, т. 2, като същата е представена на 
хартиен и на електронен носител. 

(2) Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с 
позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, 
трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за 
връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на 
документите в деловодството на община Марица, като на всеки кандидат се предоставя 
входящ номер. 

Чл. 84. (1) В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, 
комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното 
постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за 
подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати. 

(2) Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който 
съдържа обстоятелствата по ал. 1. 

(3) Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на 
конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на община Марица 
/раздел "Търгове и конкурси"/. 

(4) След подписване на протокола по ал. 2 се пристъпва към отваряне на плик № 2 
на допуснатите кандидати, съдържащ концепцията, като оценяването се извършва в 7-
дневен срок. 

(5) До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената 
концепция не по-ниска от мн. добър 4,50. 

(6) Оценката на концепцията се формира въз основа на следните критерии: 



1.съответствие с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното 
предприятие и с предмета на дейност; 

3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното 
предприятие; 

4. логическа структура на разработката. 

(7) Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура с протокол на 
допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап подписан от всички присъстващи 
членове на комисията; 

(8) В третия етап на конкурсната процедура-събеседване, комисията 
предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати 
по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет Марица за 
конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните 
критерии: 

1. степен на познаване на нормативната уредба; 

2. способност да се планират и взимат управленски решения; 

3. административни умения, професионални и делови качества; 

4. комуникативни способности и организационни способности; 

5. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на 
конкретен проблем. 

(9) Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по 
шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 
0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, 
поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за 
всеки от критериите по ал. 6 и ал. 8. 

(10) В 2-дневен срок след провеждането на събеседването с всеки един от 
допуснатите кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на 
кандидатите, което се публикува на интернет страницата на община Марица. Класират 
се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното 
събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. За резултатите от проведената конкурсна 
процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, 
класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. 
Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на 
комисията се входира в деловодството на Общински съвет Марица за утвърждаване. 

(11) В 2-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на 
предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет 
страницата на община Марица. 



(12) Общински съвет Марица може да не утвърди протокола с предложеното 
класиране, като в решението посочва мотивите за това. 

(13) Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения 
до Общински съвет Марица, чрез председателя на комисията по номиниране - в 
седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране 
на интернет страницата на община Марица. Когато възражението е основателно, 
Общински съвет Марица отменя предложеното класиране и възлага на комисията по 
номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното 
нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс. 

Чл. 85. В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с 
изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 - 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните 
предприятия преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява 
нова конкурсна процедура. 

Чл. 86. (1) В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-
ниска от мн. добър 4,50, Общински съвет Марица прекратява процедурата и обявява 
нова конкурсна процедура. 

(2) В случаите, когато няма подадени заявления, комисията за номиниране 
предлага на Общински съвет Марица да се удължи срокът за подаването им с 15 
календарни дни. Решението за удължаване на срока се оповестява по реда на чл. 80, ал. 
2. 

(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма подадени 
документи, конкурсната процедура се счита за прекратена. 

Раздел ІІ 
Избор на членове на органите на контрол 

Чл. 87. (1) Общински съвет Марица взема решение за обявяване и провеждане на 
конкурсна процедура за избор на членове на контролен орган на публично предприятие 
- еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала, определя критериите 
за подбор и методиката за оценка на кандидатите, в съответствие с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 
от ЗПП и действащото законодателство, и назначава комисия за номиниране, като 
определя състава й. 

(2) Критериите за подбор и методиката за оценка на кандидатите се предоставят на 
комисията за номиниране в деня преди стартиране на конкурсната процедура. 

(3) Целта на правилата е да гарантират конкурсна процедура, изградена на 
принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация. 

Чл. 88. Конкурсна процедура за избор на членове на органите за контрол в 
публичните предприятия на община Марица се провежда след приемане на решение от 
Общински съвет Марица в следните случаи: 

1. постъпило предложение за промени в органите за контрол на публичното 
предприятие; 



2.при предсрочно прекратяване на договор за управление на контрольор или на 
член на колективен орган за контрол на публично предприятие; 

3.при необходимост от попълване на минималния изискуем брой независими 
членове на колективен орган за контрол, вкл. когато такъв член престане да отговаря на 
изискванията на чл. 23 на Закона за публичните предприятия; 

4. в срок от 4 месеца преди изтичане срока на договор за контрол на контрольор 
или на член на колективен орган за контрол на публично предприятие. 

Чл. 89. (1) Конкурсната процедура за избор на лицата по чл. 88, се провежда на три 
етапа: 

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително 
обявените изисквания и критериите за подбор; 

2. оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на 
предприятието за четиригодишен период; 

3.провеждане на събеседване с кандидатите. 

(2) Конкурсът се провежда по правилата на глава седма, раздел I на настоящата 
наредба. 

Чл. 90. До участие в конкурсна процедура за избор на членове на органи за 
контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията 
на чл. 20 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия. 

Чл. 91. В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с 
изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 - 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните 
предприятия преди сключване на договора за контрол, се обявява нова конкурсна 
процедура. 

Чл. 92. (1) В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-
ниска от мн. добър 4,50, Общинският съвет Марица прекратява процедурата и обявява 
нов конкурс. 

(2)В случаите, когато няма подадени заявления, комисията предлага на Общински 
съвет Марица да удължи срока за подаването с 15 календарни дни. Решението за 
удължаване на срока се оповестява по реда на чл. 80, ал. 2. 

(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма подадени 
документи, конкурсната процедура се счита за прекратена. 

Чл. 93. Общото събрание на публичното предприятие с повече от 50 на сто 
общинско участие в капитала, както и дъщерните дружества на търговските дружества 
с над 50 на сто общинско участие в капитала, ако чрез тях община Марица контролира 
повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява 
доминиращо влияние, прилага съответно правилата на тази глава. 

ГЛАВА ОСМА 



ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ 
ОРГАНИ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Раздел I 
Възлагане на управлението 

Чл. 94. (1) В договора за управление или за контрол се определят: 

1. правата и задълженията на страните; 

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му; 

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора; 

4. видът и размерът на гаранцията, която членовете на съвета на директорите, 
съответно на надзорния и на управителния съвет дават за своето управление; 

5. основанията за прекратяване на договора. 

(2) Договорът по ал. 1 се сключва по образец, утвърден от Общински съвет 
Марица. 

(3) Гаранцията по ал. 1, т. 4 се връща след прекратяването на договора и след 
решение на Общинския съвет за освобождаване от отговорност. 

(4) Органите на управление и контрол на публичните предприятия - еднолични 
търговски дружастваимат право да ползват 30 (тридесет) дни платени неприсъствени 
дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. 
Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща 
година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при 
прекратяване на договора за управление. 

Чл. 95. (1) Договорът за възлагане на управлението, влиза в сила от дата на 
вписване на управляващия орган в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

(2) Договорът за възлагане на контрол, влиза в сила от дата на решението на 
Общински съвет Марица за утвърждаване на контролния орган. 

(3) При подписване на договорите за управление и договорите за контрол, 
утвърдените членове, представят декларации по реда на настоящата 
Наредба, Търговския закон и Закона за публичните предприятия. 

Чл. 96. (1) Договорът нa управление и контрол се прекратява предсрочно: 

1. при смърт или поставяне под запрещение; 

2. писмено предизвестие за освобождаване, направено най-малко 3 месеца преди 
датата на освобождаване; 

3. по взаимно съгласие; 

4. с решение на Общински съвет Марица - в интерес на работата; 



5. при преобразуване, приватизация или прекратяване на едноличното 
търговско дружество с общинско участие в капитала - публично предприятие; 

6. при влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ 
характер; 

7. при възникнало обстоятелства, обуславящо нормативно определена забрана или 
ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции; 

8. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, 
продължила повече от 60 дни; 

9. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; 

10. при други условия, посочени в договора; 

11. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при 
освобождаване от длъжност с решение на Общински съвет Марица, без предизвестие: 

1. поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма; 

2. при неизпълнение на решения на Общинския съвет, като представител на 
собственика на капитала на дружеството; 

3.при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на 
задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба; 

4. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на 
финансовите резултати на дружеството или, от които са произтекли вреди за него; 

5. при предоставяне на невярна информация за състоянието на дружеството или 
при съставяне или утвърждаване на документи с невярно съдържание;6. при извършено 
от управителя/член на съветите умишлено престъпление от общ характер, установено с 
влязла в сила присъда; 

(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на 
срока без предизвестие е решение на Общински съвет Марица. 

(4) В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението 
и контрола на публично предприятие с общинско участие в капитала с член на негов 
едноличен или колективен орган на управление и контрол, Общинският съвет може 
временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да 
избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура. 

Чл. 97 Договорът с управителя, съответно член на съвет, както и с ликвидатора се 
счита за прекратен от датата на заличаване на името на лицето, заемащо съответната 
длъжност, в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 



Чл. 98. (1) При вземане на решение за прекратяване на публично предприятие - 
еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала, Общински съвет 
Марица назначава ликвидатор, като Кметът на община Марица сключва договор с тях. 

(2) Ликвидаторът следва да отговаря на изискванията на Търговския закон и други 
императивни нормативни изисквания. 

(3) В договора с ликвидатора сe определят: 

1. правата и задълженията на страните; 

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му; 

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора; 

4. срокът за приключване на работата. 

(4) Договорът за възлагане на ликвидацията, влиза в сила от дата на вписване на 
ликвидатора в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

(5) Ликвидаторът представя отчет за резултатите от дейността си до края на 
месеца, следващ всяко тримесечие пред община Марица. 

(6) Договорът с ликвидатора се прекратява с изтичане срока на договора, както и 
предсрочно: 

1. по реда на чл. 96, ал. 1, т. 1-4, 6, 8-11; 

2. при настъпване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за 
изпълнение на съответните функции, съгласно ал. 2 и 3. 

Раздел ІІ 
Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните 
органи в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала 

Чл. 99. (1) Възнагражденията на членовете на управителните органи на 
общинските еднолични търговски дружества се определят съобразно с поетите 
задължения и отговорности в сключените договори за възлагане на управлението, 
стойността на дълготрайните активи, числеността на персонала, финансовия резултат 
от основната дейност и другите специфични показатели. 

(2) Възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на 
едноличните общински търговски дружества са за сметка на дружеството и не се 
гарантират от собственика на капитала. 

(3) Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на едноличните 
акционерни търговски дружества с общинско участие, които не са овластени да 
представляват дружеството се определя посредством комплексна оценка, образувана 
въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по показатели и 
критерии, характеризиращи стойността на предоставените за управление дълготрайни 
материални активи, числеността на персонала, обслужването на задълженията, размера 
на средната работна заплата и постигнатите финансови резултати. Показателите, 



критериите, броят и размерът на тегловните единици, формиращи комплексната оценка 
са посочени в Приложение № 1 - неразделна част от настоящата наредба. Съветът на 
директорите сключва договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор, 
овластен да представлява дружеството, като му определя възнаграждение, посредством 
комплексна оценка образувана при същите условия. Членовете на съвета на 
директорите получават възнаграждение, определено при стойност на една тегловна 
единица, равна на 30% от минималната работна заплата за страната. Възнаграждението 
на изпълнителните директори е определено при стойност на една тегловна единица в 
размер на 80% от минималната работна заплата за страната. 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - 
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА НА ОБЩИНА МАРИЦА 

Чл. 100. (1) Общински съвет Марица оправомощава Кмета на община Марица да 
осъществява контрол върху стопанисването и управлението на имуществото и 
дейността на общинските еднолични търговски дружества, като: 

1. има достъп до всички работни места в дружествата; 

2. изисква от управителните органи и контрольора на търговските дружества 
всякаква информация, свързана с дейността на дружеството; 

3. определя срокове, в рамките на които управителните органи или контрольорът, 
или ликвидаторът на едноличните търговски дружества са длъжни да предприемат 
мерки за отстраняване на констатирани в процеса на осъществения контрол пропуски и 
недостатъци в работата на дружествата; 

4.намалява размера на определеното в договора за възлагане на управлението 
възнаграждение на органите на управление на едноличните търговски дружества с до 
две месечни възнаграждения, в случай че не е изпълнено негово разпореждане, 
разпоредбите на тази наредба или са осъществени действия в нарушение на 
нормативната уредба; 

5. разрешава на органите на управление на общинските еднолични търговски 
дружества ползването на 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на 
съответната календарна година, без право на прехвърляне; 

6. командирова със заповед в страната и чужбина органите на управление на 
общинските еднолични търговски дружества; в седемдневен срок от завръщането си 
командированият представя писмен отчет за целесъобразността и резултатите от 
извършената работа. 

(2) Кметът на общината упражнява предоставените му по ал. 1 правомощия лично 
или чрез определени от него лица. 

Чл. 101. Общински съвет Марица възлага на Кмета на Община Марица във връзка 
с дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала, в които 
общината е акционер или съдружник, да: 

1. упълномощава представител на общината в Общото събрание на акционерите 
или съдружниците, след решение на Общински съвет, по реда на тази наредба; 



2. получава поканите за свикване на Общо събрание на акционерите или 
съдружниците; 

3. получава материалите по дневния ред, в случай че не са представени, както и да 
ги изисква при търговските дружества с общинско участие в капитала; 

4. изисква писмено или устно становище от представителя на общината в Общото 
събрание, по обявения дневен ред; 

5. получава доклад за взетите решения в тридневен срок, считано от провеждане на 
Общото събрание;, 

6. предприема действия за оспорване на решения на Общото събрание, като внася 
искове в компетентния съд; 

7. изисква от представителите да изпращат до длъжностното лице, водещо 
публичния регистър на общинските търговски дружества съгласно тази наредба, 
заверени преписи от актовете, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на 
вписване в регистъра, в срок до седем дни след издаването им; 

8. изисква от представителите информация за финансово-икономическото и 
организационно състояние на дружеството, за промяна в размера на 
акционерното/дяловото участие на община Марица в дружеството и друга информация 
от оперативен характер. 

 
ГЛАВА ДЕСЕТА 
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ И ОДИТ 

Чл. 102. (1) Органите на управление и контрол на публичните предприятия 
оповестяват тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността 
по чл. 29 от Закона за публичните предприятия в съответствие със Закона за 
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. 

(2) Тримесечното отчитане включва: 

1. междинни финансови отчети, съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите 
и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията 
към тях; 

2. междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на 
финансовите и нефинансовите цели. 

(3) Годишното отчитане включва: 

1. годишни финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, 
отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях); 

2. годишен доклад за дейността и анализ на изпълнението на финансовите и 
нефинансовите цели; 



3. доклад на регистриран одитор в предвидените от закон случаи или е взето 
решение за извършване на независим финансов одит; 

4. нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за 
оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, 
въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за 
членовете на управителните и контролни органи, включително отчет за тяхното 
възнаграждение, отчет за изпълнение на възложените задължения за извършване на 
обществени услуги и на целите на публичната политика; 

5. декларация за корпоративното управление съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа - за предприятията, категоризирани като 
"големи" и предприятия, на които са възложени задължения за извършване на 
обществени услуги и/или цели на публичната политика; 

6. аналитична отчетност на приходите и разходите на предприятието за 
изпълнение на възложените му задължения за извършване на обществена услуга или за 
изпълнение на цели на публичната политика; 

7. доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово 
управление и контрол, изготвени съгласно Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор; 

8. друга изискуема информация. 

(4) Публичните предприятия, изготвящи консолидирани финансови отчети ги 
представят заедно със съответните доклади. 

(5) Оповестяването на информацията по ал. 1-4 се извършва на електронната 
страница на община Марица. 

Чл. 103. С настоящата Наредба, Общински съвет Марица приема следните правила 
за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на съответното 
публично предприятие, в предвидените от закона случаи: 

1. публичното предприятие организира и провежда процедура за избор на 
регистриран одитор, чрез конкурс - събиране на поне три оферти от регистрирани 
одитори или одиторски дружества; 

2. минималните изисквания към участниците в конкурса: да са регистрирани 
одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, да 
притежават доказан опит в осъществяване на одиторската дейност, да не са извършвали 
одит в публичното предприятие в продължение на 4 поредни години, считано от дата 
на влизане в сила ППЗПП. Да представят работна програма с планирани работни 
часове, разграничени по етапи на одита; 

3. критерий за оценка на участниците в конкурса е най-ниска цена, изразена чрез 
обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС. 

Чл. 104. (1) Публичните предприятия с общинско участие в капитала следва да 
разработят своя политика за оповестяване на информация, която включва: 



1. списък от информация, която подлежи на публично оповестяване; 

2. списък с информация, която не подлежи на разкриване като информация, 
съдържаща търговска тайна, лични данни др.; 

3. срокове за публикуване на информацията; 

4. процедури за осигуряване на качеството на информацията; 

5. процедури за оценка на съответствието на информацията, която трябва да бъде 
оповестена с изискванията на нормативните актове; 

6. процедурата и честотата на проверка и актуализиране на разкритата 
информация; 

7. лицата, отговорни за публикуване на информация в капиталовото дружество. 

(2) За дружества, които са част от група (холдинг), може да се разработи единна 
политика за оповестяване на информация. 

(3) Органът за управление и контрол е отговорен за изпълнението на задължението 
за разкриване на информация за предприятието, но специфичните задължение за 
разкриването на информация могат да бъдат делегирани на структурни звена и 
длъжностни лица на дружеството. 

Чл. 105. (1) Публични предприятия с общинско участие в капитала, 
категоризирани като "големи", поддържат своя интернет страница, на която публикуват 
най-малко следната информация: 

1. устав/ учредителен акт; 

2. информация за съветите на предприятието, ако има такива; 

3. финансови и оперативни резултати на предприятието, включително, когато е 
уместно - разходите и споразуменията за финансиране, свързани с целите на 
публичната политика; 

4. всяка финансова помощ, включително гаранции, получени от община Марица; 

5. всички сделки с община Марица и други свързани лица; 

6. квалификация на членовете на органите за управление и контрол, реда, по който 
са назначени, както и техните възнаграждения. 

(2) В зависимост от избраната политика за оповестяване на информация 
публичните предприятия могат да публикуват на своята интернет страница: 

1. информация по екологични въпроси, като използването на природните ресурси 
от предприятието, потреблението на енергия, количеството на генерираните емисии, 
риска от аварии; 



2. информация по социални въпроси, като например участие на предприятието в 
решаването на социални проблеми, корпоративна социална отговорност; 

3. въпроси, поставени от предприятието за обществени консултации, като 
строителни проекти и др.; 

4. информация за потребителите и правата на потребителите; 

5. информация, свързана със служителите, като брой, права, работна среда, 
система за мотивация; 

6. информация относно зачитането на правата на човека, като например мерките, 
предприети от предприятието в областта на равенството и недискриминацията; 

7. информация относно въпроси, свързани с борбата с корупцията, като режим за 
подаване на сигнали в предприятието и способността на служителите му да се обръщат 
директно към одитните или контролните органи; 

8. информация за юридически лица с нестопанска цел, както и за международни 
организации, на които предприятието е основател или член; 

9. информация за контакт със служителя на предприятието, отговорен за 
публикуването на информацията на официалната му интернет страница; 

10. друга подходяща информация. 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА  
Регистър на публичните предприятия - еднолични търговски дружества с 
общинско участие в капитала 

Чл. 106. Община Марица води публичен електронен регистър на еднолични 
търговски дружества - публични предприятия и на търговски дружества, в които 
общината е акционер или съдружник. Регистърът е достъпен чрез електронната 
страница на община Марица. 

Чл. 107. В регистъра за търговските дружества с общинско участие в капитала се 
вписват: 

1. наименование на търговското дружество; 

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за 
преобразуването и прекратяването му; 

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество; 

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на 
търговското дружество; 

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в органите за 
управление и контрол на търговското дружество. 



Чл. 108. Вписването в регистъра се извършва от определени длъжностни лица. 
Възникналите промени по предходния член се отразяват в срок не по-дълъг от 1 (един) 
месец от вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията. 

Чл. 109. Регистърът се съставлява, води и съхранява по реда, определен в Наредба 
№ 8 за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот 
- общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската 
собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. 

Чл. 110. Органите на управление на публични предприятия - еднолични 
търговски дружества с общинско участие в капитала и лицата, упълномощени да 
представляват община Марица в търговските дружества, в които е акционер или 
съдружник, изпращат на длъжностното лице, водещо регистъра, заверени преписи от 
актовете, удостоверяващи обстоятелства, подлежащи на вписване. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на настоящата Наредба: 

1."Публични предприятия" са: 

а. търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които 
Община Марица по друг начин упражнява доминиращо влияние; 

б. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1, ако чрез тях Община 
Марица контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по 
друг начин упражнява доминиращо влияние. 

2. "Доминиращо влияние" се предполага в случаите, в които Община Марица 
пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от записания капитал на 
предприятието, контролира мнозинството от гласовете, свързани с акциите/дяловете, 
емитирани от предприятието, или може да назначи повече от половината от членовете 
на управителния или надзорния орган на предприятието. 

3. "Професионален опит" е: 

а. не по-малко от 5 години опит в определена професия, на ръководна или 
контролна длъжност; 

б. международно признат изследователски опит; 

в. не по-малко от 5 години консултантски опит, с оглед предмета на дейност на 
конкретното публично предприятие; 

г. не по-малко от 5 години опит при упражняването на свободна професия; 

д. не по-малко от 5 години друг подходящ опит, с оглед предмета на дейност на 
конкретното публично предприятие. 

4. "Обществени услуги" са образователни, здравни, водоснабдителни, 
канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, 



телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за 
задоволяване на обществени потребности. 

5. "Финансови цели" са цели на публичното предприятие, свързани с финансовата 
му дейност, включително рентабилност, структура на капитала, оборот, печалба и 
дивиденти и др. 

6. "Нефинансови цели" са цели на публичното предприятие, които произтичат от 
общата стратегическа цел, определена за публичното предприятие, и от нормативни 
актове и документи за планиране на политиката и са свързани с осъществяване на 
функциите, определени за публичното предприятие. 

7. "Политиката за участието на общината в публичните предприятия" е рамков 
документ, който има за цел да определи общите цели и приоритетите, които Община 
Марица си поставя като собственик в публичните предприятия. 

8. "Очаквани резултати" представляват предварително заложени в Политиката за 
участие на Община Марица в публичните предприятия показатели, които позволяват да 
се измери степента на постигане на всяка от целите. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост и отменя: „Наредба за условията и реда за упражняване правата на община 
МАРИЦА – гр. Пловдив  върху общинската част от капитала на търговските 
дружества“, приета с решение на Общински съвет № 174, взето с  Протокол № 14 от 
21.12.2006 г.  

§ 2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на 
нормативен акт от по-висок ранг. 

§ 3. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
общинската собственост, Търговския закон, Закона за публичните предприятия и 
другите действащи нормативни актове. 

§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № ................, взето с Протокол № 
...............от ............................ на Общински съвет Марица. 

§ 5. Когато учредителните актове на общинските еднолични търговски 
дружества противоречат на настоящата наредба, същите се привеждат в съответствие. 

§ 6. В случаите по § 5 до приемане на решение на Общински съвет Марица за 
изменение и допълнение на устава, съответно дружествения договор и вписване на 
промените в Търговския регистър се прилага уставът, съответно дружествения договор 
на съответното дружество. 

§ 7. Сделките по продажба, отдаване под наем, учредяване на вещни права върху 
недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в 
капитала, както и за продажба или наем на други дълготрайни активи на дружествата, 
за които има взето решение на Общински съвет Марица се приключват по досегашния 
ред. 



§ 8. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Марица. 

Приложение № 1 
Показатели и критерии за определяне на комплексна оценка за формиране на 
възнаграждението на ръководните екипи в едноличните търговски дружества с 
общинско участие 

Месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, 
изпълнителните директори и управителите на едноличните търговски дружества с 
общинско участие се определя въз основа на резултатите от тримесечните отчети за 
текущата година, съпоставени с резултатите от тримесечните отчети на предходната 
година съответното дружество,  по посочените показатели и критерии, формиращи 
комплексната оценка, по ред и начин, подробно описан в договорите за възлагане на 
управлението (анексите). Членовете на съвета на директорите получават 
възнаграждение, определено при стойност на една тегловна единица в размер 30% от 
минималната месечна работна заплата за страната за съответната година. 
Възнаграждението на изпълнителните директори и управителите е определено при 
стойност на една тегловна единица в размер на 80% от минималната месечна работна 
заплата за страната. 

№ 
по ред 

показатели критерии 
за изпълнение 

тегловни 
единици 

1 Изменение на счетоводната 
печалба или загуба 

Печалба 
-увеличение 
-запазване 
-намаление 
-загуба 
Загуба 
-увеличение 
-запазване 
-намаление 
-печалба 

 
2,0 
1,5 
1,0 
-1,5 
 
-1,5 
1,0 
1,0  
2,0 

2 Задлъжнялост -текущо обслужване -
просрочие (без към 
бюджета) 
-просрочие 

2,0 
0 
 
-1,0 

3 Изменение на отчетената 
средна брутна работна 
заплата 

-увеличение/без 
промяна  
-намаление 

1,0  

0      
4 Стойност на предоставените 

за управление ДМА по 
балансова стойност (раздел 
А, група I от Актива на 
баланса) 

- до 100 х.лв.
-  до 500 х.лв.
- до 1000 х.лв.
-  до 1500 х.лв.
-      над 1500 х.лв. 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

5 Средносписъчен брой на 
персонала, без лицата в отпуск по 
майчинство 

-до 20 души
- до 50 души
-до 100 души
-до 200 души
-до 250 души

1,0 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 



-над       250         души 4,0 

6 Изпълнение на целеви 
задачи, определени от 
Общински съвет 

-изпълнение 
-липса на задача
-неизпълнение 

3,0 
0 
-3,0 

 
МОТИВИ: Понастоящем действащата Наредба за условията и реда за 

упражняване правата на община „Марица” – гр. Пловдив върху общинската 
част от капитала на търговските дружества в продължение на шестнадесет 
години не е актуализирана, независимо от множеството настъпили 
изменения и допълнения в закони и в подзаконови нормативни актове, 
уреждащи материя, свързана пряко с предмета на наредбата. Приет е Закон 
за публичните предприятия и Правилник за прилагането му и следва 
Наредбата да се приведе в съотвествие с действащото законодателство.   
Ето защо, Общински съвет „Марица“ намира решението за целесъобразно. 

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

/А. Иванова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общ. 
съветници 

29 

Присъствали  23 
Гласували  23 

За  23 
Против  0 
Въздържали се 0 


