
стр. 1 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski@abv.bg 

  

ПРОТОКОЛ № 10 
 

от 28.06.2016 г. 
 
 

от редовно  заседание проведено от 13:10 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Ралица Костадинова Сатанска, 
Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан Йозов Пенсов, Димитър 
Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел Георгиев Матански, Мария 
Димитрова Нанчева, Младен Николов Шишков, Иван Рангелов Рангелов, Петър Ангелов 
Антонов, Петър Григоров Терзийски, Мария Йосифова Гиева, Младен Минчев Мандраджийски, 
Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Божидар Георгиев Замярски, Славейко 
Милков Белчев 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на с. Болярино 
 
Лилияна Шопова – гл. експерт „Екология” 
Експерти по Програма за управление на отпадъците на община Раковски 
 
Г-н Георги Лесов, Председател на Общински съвет: Радвам се да Ви видя отново, почти в 
пълен състав към момента! Имаме необходимия кворум, за откриване на редовното 
заседание на Общински съвет Раковски за месец юни. На заседанието присъстват: г-н Павел 
Гуджеров – кмет на Община Раковски, зам. кметове на общината, кметове на населени 
места, представител на местните медии и гости, които са поканени, за да ни дадат 
разяснение по Програма за управлвние на отпадъците. Материалите са изпратени до всеки 
един от Вас, предполагам сте се запознали с тях, както и с Дневния ред. Моля, ако някой има 
предложения за Дневния ред да ги каже, ако не да преминем към гласуване за приемане на 
същия. Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20  
За: 20 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
 
 



стр. 2 
 

 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 
1. Предложение с Вх. № 315/06.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област, приета с Решение № 490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 
№ 35/31.05.2010 г.   
   
2. Предложение с Вх. № 324/10.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
9/24.05.2008 г. 
 
3. Докладна записка с Вх. № 341/20.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Раковски 
(актуализация) с План за действие за периода 2016-2020 година. 
 
4. Предложение с Вх. № 325/10.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно частично освобождаване от такса за ползване на детска градина за детето 
Милен Тончев Бравов. 
 
5. Предложение с Вх. № 280/11.05.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно изменение на Решение № 71, взето с Протокол № 5 от 29.02.2016г., относно 
одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /част „Пътна“/ за 
изграждане на обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за строителни материали” 
в УПИ- 144 041-Производствена и складова дейност, Склад за строителни материали в 
местността ”Скелето” по КВС на гр.Раковски. 
6. Предложение с Вх. № 332/16.06.2016 г.от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно определяне на местна такса за промяна предназначението на  поземлени 
имоти с идентификатори № 48948.73.49, 48948.73.261, 48948.73.262,  48948.73.263, 48948.73.264, 
48948.73.266 за изграждане на обект „Жилищно строителство” в землището на с.Момино село, 
Община Раковски, местността „Савака”. 
 
7. Предложение с Вх. № 333/16.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начина на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 029114 с площ от  0,642 дка , находящ се в землището на с. 
Белозем, Община Раковски, местността “Шератлика” от НТП “Друга селскостопанска 
територия” в „Полски път”. 
 
8. Предложение с Вх. № 335/16.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна формата на собственост на имоти от публична общинска 
собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/, находящи се в с. Белозем и с. 
Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, а именно: 

- 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска територия”, 
с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Край селото”, акт за общинска собственост №  
2023/31.03.2009 г.; 
            - ПИ № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора” находящ се в 
землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците”, Акт за общинска 
собственост № 3220/07.04.2011 г. 
 
9. Предложение с Вх. № 339/17.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
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имоти общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет – 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г. и продажба на имот - общинско жилище – частна 
общинска собственост /ЧОС/, находящ се в гр. Раковски и  одобряване на пазарна оценка. 
10. Предложение с Вх. № 340/17.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с продажба на имоти - частна 
общинска собственост. 
 
11. Предложение с Вх. № 342/20.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно изменение на Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г. взето на 
редовно заседание на Общински съвет Раковски. 
  
12. Предложение с Вх. № 343/20.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно продажба на движима вещ - трактор „Булгар ТК-80”  с регистрационен № 
РВ 06740, собственост  на Община Раковски. 
 
13. Предложение с Вх. № 344/20.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно поправка на допусната  очевидна фактическа грешка  в Решение № 135 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г., в частта, в която е отразена 
пазарната оценка на недвижимите имоти, които предстои да бъдат закупени, след получаване 
на средства от държавния бюджет за изпълнение на решението, и е възложено на Кмета на 
Община Раковски да сключи договор за покупка при цена, равна на пазарната стойност на 
съответния имот, определена от лицензирания оценител. 
 
14. Предложение с Вх. № 345/20.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна общинска 
собственост. 
 
15. Докладна записка с Вх. № 346/22.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализация на  разчета за капиталови разходи  на Община Раковски за 
2016 г. 
 
16. Предложение с Вх. № 349/22.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна характера от публична общинска собственост /ПОС/ в частна 
общинска собственост /ЧОС/ на поземлен имот № 700118 с НТП „Язовир”, с площ от 8.222 дка, 
находящ се в землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г. 
 
17. Докладна записка с Вх. № 350/24.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно осигуряване на финансови ресурси за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци на територията на Община Раковски“ при кандидатстване за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001.  
 
18. Предложение с Вх. № 351/24.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна на локация на обект публична общинска собственост, отдаден 
под наем на ДП „Български Спортен Тотализатор“, находящ се на адрес ул. „р. Сребра“, кв. 
„Генерал Николаево“ и промяна на тарифа образуваща наемната цена на гореспоменатия 
обект на основание чл.51б от Закона за физическото възпитание и спорта. 
 
19. Предложение с Вх. № 352/24.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ – частна общинска 
собственост. 
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20. Предложение с Вх. № 353/24.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /Път, Електропровод, Водопровод и Канализация/, проектирани през ПИ-044 
038-общински полски път, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-044 011 
за образуване на УПИ-044 011- Обществено - обслужващи дейности, Заведение за 
обществено хранене в местността „Скелето“ по КВС на гр.Раковски. 
 
21. Предложение с Вх. № 354/24.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /Път и Електропровод/, проектирани през ПИ-000 047-общински полски път и 
ПИ- 000 048- напоителен канал, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-
101 073 за образуване на УПИ-101 073 - Производствена и складова дейност, Оризарна, схеми 
ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, община Раковски. 
 
22. Отпускане на еднократни помощи. 
 
23. Питания.  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Първа точка от днешния Дневния ред е: Предложение с Вх. № 315/06.06.2016 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 
чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, Пловдивска област, приета с Решение № 490 на Общински 
съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. Г-н Матански, вашата комисия е водеща, 
моля за нейното становище. 
 

/Йосиф Серафимов Ячев - влиза в залата/ 
 
 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Гуджеров, уважаеми колеги, 
във връзка с направеното предложение от кмета на Община Раковски, може би е добре да 
дам малко подробности за това предложение. Във връзка с зачестилите проверки за 
малолетни лица в късните часове на денонощието и … за да може този процес, така или 
малко, или много да бъде регламентиран. В направеното предложение, е така, основната 
част от предложението е една Декларация, която всеки родител, или настойник, или попечител, 
или друго лице, което, съответно полага грижи за непълнолетното лице, трябва да декларира 
кой, съответно ще бъде предружител. Но това нещо да бъде заверено, съответно нотариално и 
един вид, по този начин родителите ще знаят – децата, кой отговаря за тях и къде се намират в 
тъмната част на денонощието. По направеното предложение нашата комисия предлага на 
Общински съвет Раковски да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски.   
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански! Колеги, някакви въпроси по тази тема? Г-н Матански 
мисля, че беше достатъчно изчерпателен. Благодаря, за което! Ако няма, моля да гласуваме. 
Заповядайте. 
г-н Петър М. Антонов: По принцип нямам нищо против да правим промени и да подобряваме 
нещата, но по мое виждане, аз и на комисиите споделих, че това твърде вероятно би могло да 
утежни процедурата по така наречените – малолетни или непълнолетни граждани и техните 
родители да търсят тая нотариална заверка, постоянно. Сега, ако искаме да правим услуга на 
някой да му работи заведението, това е отделен въпрос. Пак казвам, лично мое мнение е и 
моето предложение тука е в чл. 6, в т. 4 да предобие забранителен характер. Да няма никакви 
настойници и предружители, а да се регламентира: до 20:00 часа лицата до 14 години, до 
22:00 часа лицата, навършили 14-, но ненавършили 18 години. За мен да вършим такава 
мечешка услуга, ужким да ги пазим, да имаме някакъв инструмент за пазене и за санкции, 
според мен няма да се получи и пак ще стигнем до мента – наши и ваши в определените 
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заведения. За туй и според мен инструмента е да го забраним и да си спазваме всички 
приети глоби и санкции, които има в Наредбата. Благодаря!    
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-н Кмете. 
г-н Павел Гуджеров: Благодаря! Г-н Антонов, в предвид на това, тук при нас има юристи – г-н 
Романов, г-жа Джатова, нека и те да кажат, аз не съм експерт в областта, но в предвид на това, 
че закона го позволява на непълнолетни от 16 до 18 години да бъдат до 12:00 часа /полунощ/, 
не съм сигурен, че ние с общинска Наредба може да го забраним. Нали, г-жо Джатова? 
Точно така си мисля. 
Това ние дълго време го обсъждахме и го обмисляхме, но горе-долу ни се оказва единствения 
инструмент, с който може да осъществим истински контрол. В предвид на това, че често се 
случва, когато направим проверка, или акция, или както го наричаме малолетен, който е 
регистриран в конкретното заведение да дръпне един по-голям човек и да каже „ ето, този ми 
е предружителя”, а ние нямаме никакво уверение от неговите родители за това наясно ли са, 
не са ли. А и в предвид на това, че … да си го кажем, често нощните заведения са и мястото, в 
което най-често се придобиват и вредни навици, и се разпространяват не позволени 
вещества, смятаме, че е стъпка в правилната посока, посока с цел ограничаване 
присъствието на малолетни и непълнолетни. И мисля, че г-жа Изевкова беше задала подобен 
въпрос, може би на предната сесия, дали ще продължаваме да правим такива спонтанни 
проверки. Ние със сигурност ще продължаваме, обаче, за да сме по-активни трябва да го 
имаме този инструмент. В никакъв случай не е идеята наши или ваши да могат, да 
осъществяват търговската си дейност, именно за това създаваме правило за всички – 
хоризонтално. Това е от мен. Благодаря!       
г-н Георги Лесов: Заповядайте! 
г-н Петър М. Антонов: Както г-н Гуджеров обясни, може би трябва да се допитаме и до 
юристите, но бих попитал, след като ние създаваме инструменти самите заведения, които 
допускат малолетни и непълнолетни, отговарят ли на изискванията в закона, за да го направят и 
достатъчна ли ще е само нотариалната заверка от родителите? Някой може да допълни и 
какви са изискванията, защото не мога да чета абсолютно всички неща, но съм хвърлил едно 
око. 
г-н Георги Лесов: Г-жо Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Аз, бих искала да дам становище по изказването на колегата Антонов. 
Да, той е прав, че най-вероятно нашите заведения не отговарят на всички изисквания, но за това 
си има контролни органи, които би трябвало да бъдат сезирани при някави такива 
обстоятелства и наистина е редно да повикаме митници и там, държавен контрол, който да 
провери и алкохола, който се продава, защото доколкото чувам далеч не е това, което трябва 
да е. Но, въпреки че, когато получих тази Докладна записка моето чувство на либерал  - да 
ограничим децата и родителите им, да ги вкараме в някви рамки, така много яростно избухна. 
Смятам, че тази Докладна е правилна. Вчера на комисиите коментирахме, че Декларацията 
може да е многократна, т.е. един родител да даде по принцип правото на своето дете, да 
присъства в заведение с едно, или с няколко лица. Така, че детето му, когато излиза да има в 
джоба си тази Декларация, да може да я ползва. И тъй като си мисля, че аз съм една от 
малкото родители, които имат точно такова дете, другите са все по-млади от мен, смятам, че 
това е нормално. Не можем да ограничим децата, особено между 16 и 18 години, какъвто е 
нашия син, да излизат. Това не е редно, още повече, че закона го позволява. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-жо Сатанска. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз, искам само да прочета какво пише в Наредбата за закрила на 
деца на обществени места и аз съм ЗА тази Декларация, но според мен трябва да се разясни 
на собствениците на заведенията, как може да ги допускат. В чл. 10 от тази Наредба, ал. 2, т. 3 
пише: не се допускат в обекта - лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 
упойващи вещества. В чл. 11 се казва, че трябва да има постоянен медицински екип. В смисъл, 
ние хубаво ще я приемем, но според мен трябва да обясним на хората за какво може да им 
служи тази Декларация и примерно ако трябва … когато има дискотека и когато се посещава 
от такива лица да се предприемат някакви мерки от собственика. Смисъл, ние просто да му 
разясним пък той, когато е в нарушение да се санкционира. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Секунда г-н Матански. На всички, но все пак да ви кажа, жие 
тръгнахте по правата, че това ще важи само за заведения. Това важи за всички обществени 
места. Нали, да не забравяме, че имаме така наречените, специално в града локации, като 
беседки, такива разни сборища на махали и т.н.т. Не става въпрос само за заведенията. 
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г-н Петър М. Антонов: Те след 22:00 часа се ограничават по друг начин. Пак по същата 
Наредба. Точно ей тия сборища. 
г-н Георги Лесов: Да, но … 
г-н Павел Гуджеров: Аз, само едно изречение да вметна. Първо ще ви отговоря, че няма да 
тръгнем от заведение на заведение да обясняваме какво и как се случва. Нашите заседания 
са публични за „канал М”, за всички жители на общината, ще намерим начин да го оповестим 
и на сайта на общината, ще намерим начин да се публикува в някой електронни медии, 
обаче от врата на врата няма как да обикаляме. Знаете, че има редица закони и незнанието 
на закона в никакъв случай не е извинение. 
г-н Георги Лесов: Г-н Матански. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, аз исках, това което, част от нещата, които исках да кажа вие 
ги казахте, че наистина ние се ограничихме само в един аспект на това, реално къде могат да 
присъстват непълнолетните, но все пак това е една гаранция, че родителите знаят, съответно, 
децата къде са и с кой са, което е най-важното. Наистина презумпцията е била точно тази. 
Един вид, родителите да знаят кой и детето с кой е, когато е вече след 22:00 часа извън дома и 
наистина според мен лично това е правилна стъпка в така … малко повишаване сигурността 
на непълнолетните на територията на Община Раковски. А вече тези всичките, другите аспекти 
с алкохола и така … това са за съвсем друга тема и са тема по-скоро на други институции, 
които трябва да се занимават с тези случаи. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-це Сатанска. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз съм далеч от мисълта да тръгнем от заведение на заведение, но 
просто в няква Декларация, ако трябва малко по-обобщено, защото, нали, не всеки ще тръгне 
да прочете Наредбата. 
г-н Павел Гуджеров: Какво трябва да декларираме? 
г-н Георги Лесов: Да не се повтаряме, в момента представител на местните медии има, който 
го излъчва това, не знам в какъв диапазон, през колко време, но доста често. Отделно сайта на 
общината. Мисля, че всеки, който иска може да се информира.  
г-н Петър М. Антонов: Ами аз, че се включвам отново, може да направим някакви действия, 
съгласен съм с г-н Гуджеров, че непознаването на закона не е оправдание, но и рисковите 
места на територията на общината не са толкова много и не са толкова много 
собствениците, за да се инициира една среща и те да бъдат запознати. Там може да бъде 
работа на други институции, но ДА те са на територията на общината. И аз няма как да бъда 
съгласен с г-н Матански, че това е добра превенция, де факто ние знаем къде изпращаме 
децата си и с кого, а всъщност ги изпращаме на места, които не отговарят на българското 
законодателство за приемане на такъв тип граждани. 
г-н Георги Лесов: Да, но съгласете се, че така или иначе, тези деца/лица и т.н.т. те присъстват 
там и ние се опитваме да ги ограничим. Това е един от начините да започнем някаква борба с 
тези …  
г-н Петър М. Антонов: Борбата е със собствениците. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте г-н Матански. 
г-н Рангел Матански: Исках само да кажа, че това е първа стъпка и аз не бих казал, че това е 
решение също, както беше споменато – 100 % решение, но това е първата стъпка и поне аз 
лично вярвам, че е в правилната посока. Времето ще покаже наистина какво ще бъде 
постигнато с тази промяна.  
г-н Георги Лесов: Благодаря за коментарите на всички! Някой друг? Няма. Тогава предлагам да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 1          
Възд.се: 3                                                                
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1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Татяна Янкова Изевкова – против  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 141 
 
 

    Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, 
приета с Решение № 490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 77 от АПК. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Общински съвет – Раковски приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област, приета с Решение № 490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 
№ 35/31.05.2010 г., съгласно Приложение № 1. 
 
 
МОТИВИ: Излагам следните мотиви относно необходимостта от приемането на настоящия 
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, приета с Решение № 
490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г., наричана по-долу 
„Наредба № 1“, както следва: 
 Основни причини, налагащи приемането на настоящата наредба: 
 Предлаганите промени в настоящия проект касаят начинът на удостоверяване на 
качеството „придружител“ по чл. 6, т. 4, изр. второ от Наредба № 1 и промяна в допустимата 
горна граница на размера на глоба, налагана с фиш при констатирани административни 
нарушения по наредбата. 

Понастоящем в Наредба № 1 не е заложен изрично начинът, по който следва да се 
удостовери качеството „придружител“ на лицата, които следва да придружават деца, 
навършили 14-, но ненавършили 18-годишна връзраст, при посещението им на обществени 
места. Съгласно чл. 8, ал. 7 от Закон за закрила на детето родителят, настойникът, попечителят 
или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по 
ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2 от същия закон. В Наредбата за 
специализирана закрила на деца на обществени места на Министерски съвет липсва 
изрична уредба в тази насока. Липсва и изрична нормативна уредба в други законови или 
подзаконови нормативни актове. Целта на предлаганото допълнение в Наредба № 1 е 
нормативното определяне на местно ниво на начинът на удостоверяване на качеството 
„придружител“. 



стр. 8 
 

Що се касае до размерът на глобата, налагана с фиш, съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона 
за административните нарушения и наказания (ЗАНН) във връзка с чл. 186 от Закона за 
движение по пътищата (ЗДвП) овластените контролни органи могат да налагат на 
местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. Заложеният максимален размер на 
глоба в Наредба № 1 е 30 лева, което не е в съответвие с разпоредбите в ЗАНН и ЗДвП. Чрез 
привеждането на местната разпоредба в съответние със законовата уредба ще се постигне 
по-висока степен на превенция от извършването на административни нарушения по Наредба 
№ 1. 

 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложения проект: 
Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 не е свързано 

с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 
допълнителни човешки ресурси. 

 
Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът на Наредба за изменение и допълнение е 

публикуван в официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg и 
обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като 
по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и 
да изразят становище в законоустановения 14-дневен срок от публикуването. 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

ПРОЕКТ 
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 

на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, приета с Решение № 
490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. 

 
§ 1. В чл. 6, точка 4 се добавя трето изречение със следното съдържание: 
 „В този случай придружителят трябва да разполага с нотариално заверена декларация 
(по образец Приложение № 1), попълнена от родител, попечител или друго лице, което полага 
грижи за детето.“ 
 
§ 2. Чл. 36 се правят следните изменения: 

1. Ал. 2, т. 2 се изменя както следва: 
  2. Глоба по фиш – от 10 до 50 лева. 
 2. В ал. 3 думите „в размер от 10 до 30 лева“ се заменят с „в размер от 10 до 50 лева“. 
 
§ 3. Създава се Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, както следва: 
 
 

Приложение № 1  
към чл. 6, т. 4 

ДEКЛАРАЦИЯ  
по чл. 6, т. 4 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област 
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Долуподписаният/-та 
……………………………………………………………………………..............………………………...,            
                                                /име, презиме, фамилия/ 
 с ЕГН ……………………………….., с постоянен адрес: ……...................…………….......…………… 
……………….……………………………………..............................................………………......………..,  
с л.к. № ………...............…………………., 
изд. на ……………….......… год. от МВР - ……………….. 

 
 Декларирам, че съм: 
 

1. родител, 
2. настойник, 
3. попечител, 
4. друго лице, което полага грижи за детето – ………………….. 
/вярното се подчертава/ 
 
На  ДЕТЕТО 
……………………………………………………………………………………………..............………...,             
                                                /име, презиме, фамилия/  
с ЕГН ……………………………….., с постоянен адрес: ………………………....................................... 
……………………………………………………………………..............................…..…………………..,  
с л.к. № …………………..............………., 
изд. на ……………….......… год. от МВР - ……………….. 
 
 И СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА посоченият/-ната по–долу като ПРИДРУЖИТЕЛ да 
придружава горепосоченото дете след 22:00 часа на Обществени места на територията 
на Община Раковски, съгласно изискванията на чл. 6, т. 4 от Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област 
 
 ПРИДРУЖИТЕЛ:  
…………………………………………………………………………………………...................., 
                                                       /име, презиме, фамилия/  
с ЕГН: ………………………........, с постоянен 
адрес:................................................................................. 
…………………………………………………………………......................................................................,  
с л.к. № ……………….....…………., 
изд. на ………………… год. от МВР -…………………. 
 
 
гр. Раковски                                                        Декларатор: ………………. 
…….......................г. 
 
Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни 
да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. В този случай придружителят трябва да разполага с нотариално 
заверена декларация (по образец Приложение № 1), попълнена от родител, попечител или друго лице, което полага 
грижи за детето. 
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Копие от настоящата декларация се предава на охраната /управител на заведение /полицейските власти, като 
едновременно с това се представя /показва се за сравнение/ и нотариално заверената /оригиналът; в случай на 
проверка от контролните органи придружителят е длъжен да предостави оригинал от декларацията. 

 
§ 4. Създава се нов § 7 със следното съдържание: 
 § 7. (нов – Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
10/28.06.2016 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 141, взето с Протокол № 
10/28.06.2016 г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза 
в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 
Раковски – www.rakovski.bg.  
 
г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 324/10.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – 
Раковски, взето с Протокол № 9/24.05.2008 г. 
Г-н Матански, моля отново за вашето становище.  
г-н Рангел Матански: Благодаря г-н Лесов, да ще дам становището на комисията, то съответно 
е единодушно. Становището е да се подкрепи направеното предложение. Само, ако може 
да дам яснота. Става въпрос за детските градини на … детските заведения на територията на 
Община Раковски, оказа се, че част от родителите, така показва практиката в действителност, 
не заплащат последната такса, която е за детските градини и по този начин ощетяват самите 
детски заведения и бюджета на Общината. В тази връзка се въвежда така … депозитна вноска, 
която е равна на месечната издръжка на детето, която се заплаща при, така, записване на 
детето в съответното детско заведение и която се възстановява, след като, съответно, престоят 
на детето приключи и всички задължения са изчистени. А към тези, които вече са деца са в 
заварено положение тази депозитна вноска, съответно се предвижда да бъде заплатена до 
края на годината. И също така се отменя такса за детска кухня, която така или иначе вече не 
се предлага като услуга на територията на Община Раковски. Както казах, единодушно 
нашата комисия предлага предложението за промяна да бъде прието. Благодаря!     
г-н Георги Лесов: Благодаря и аз г-н Матански! Колеги, други предложения, относно 
изменението? 
г-жа Мария Джатова: Аз имам едно питане. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте г-жо Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Какво значи Да се предвиди, че за заварените случаи депозитната 
вноска следва да бъде събрана най-късно до 31.12.2016 г. – заварените случай са всички деца, 
които към настоящия момент са посещавали детското заведение и т.е. всички до края на 
декември трябва да бъде събрана такава вноска, това ли значи? 
г-н Георги Лесов: Да. 
г-жа Мария Джатова: Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Други въпроси? Заповядайте. 
г-н Петър М. Антонов: На комисия също взех отношение, ще го споделя и с колегите, да може 
пък и г-н Матански да ме чуе, аз като не съм член на неговата комисия. 
г-н Рангел Матански: Винаги сте добре дошъл. 
г-н Петър М. Антонов: Чакам покана. Аз мисля, че „да” доста добре гледаме общинския 
бюджет да не бъде ощетен, но по този начин не ощетяваме ли бюджетите на семействата, на 
жителите на Община Раковски? Аз мисля, че има по-различни механизни, с които бихме 
могли да се справим. Наблюдавам действията на г-н Гуджеров, на страницата на Община 
Раковски, че се публикуват длъжници по други видове задължения към Община Раковски, които 
подлежат на събиране чрез различни механизми и инструменти, или с помощта на други 
институции. Това е едното. И записаното в чл. 22, че на Наредбата за администриране на 
местни такси и услугите, че домакинките, те изчисляват и събират дължимите такси и ги внасят 
до 20-то число на следващия месец, за който се отнасят по сметките на Община Раковски. 
Мисля, че е достатъчен срок, но също така мисля, че не е регламентирано и до коя дата биха 
могли да бъдат събирани таксите. И понеже сме бюджет … Община Раковски е бюджетна 
институция, а детските градини са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити си 
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мисля, че е съвсем възможно да включва в този чл. 22 събирането на таксите да става от 20-то 
до 30-то число на месеца, за който се отнася. В следващия месец има достатъчно добре 
измислени механизми на различни други науки, как да бъдат изравнени, защото нали сега 
някои ще ми отговори „ами детето, ако не присъства от 20 до 30” на следващия месец може 
да се изравни съвсем спокойно. И аз съм твърдо против да … по мой изчисления да съберем 
едни предварителни 25/26 хил. лева – еднократна такса, наречена депозит, па макар и тя да 
бъде до края на годината. Нали трябва да помислим и за жителите на общината, които ползват 
преференции по тази Наредба – ако е с две деца, а те са полусираци, самотен родител, 
студенти – редовно обучение, изцяло сираци, за тях тежестта върху техния бюджет колко ще 
бъде /върху семейния/, па макар и преференциално? Нали, като ги сметнем по проценти, 
кое до 25 %, кое до 75 %. Та на въпроса, предложението ми е в чл. 22: таксите да бъдат 
събирани между 20-то и 30-то число, да си остане до 20-то число на следващия месец да 
бъдат внесени по сметките на Общината и те спокойно могат да бъдат уравнявани до 10-то 
число на следващия месец, относно събираемостта. Като няма събираемост домакинката 
дава справка на служителите в общинска администрация, от там на г-н Гуджеров и 
механизмите – покани и т.н.т и т.н.т., както беше публикувано на страницата за друг вид такса. 
Ако не се лъжа мисля, че от миналата седмица. Благодаря!       
г-н Георги Лесов: Г-н Гуджеров.  
г-н Павел Гуджеров: Благодаря! Г-н Антонов не, че не приемам вашето предложение, ДА 
логично предложение, добро, обаче смятам, че това, което са измислили колегите е в 
значителна степен по-лесно. В предвид на това, че с тази депозитна вноска, услугата, 
социалната услуга по детските градини, която се предоставя просто става предплатена, както 
кабелната телевизия, както таксата за телефона и всичко останало. Не бихме натоварили 
бюджета чак толкова много, просто предварително се плаща. Честно ви казвам, наистина не 
ми се ще да издирвам длъжници за детски градини с частен съдебен изпълнител, както го 
правим за данъците. Смятам, че това е една много по - …. един много по – изчистен 
механизъм, отколкото да минаваме на варианта за уравняване/преравняване и за това го 
предлагаме и този. Иначе, благодаря Ви за предложението, в никакъв случай не казвам, че не е 
уместно, но просо за мен този механизъм е по – изчистен. 
г-н Петър М. Антонов: Г-н Гуджеров, аз чудесно разбирам и за кабелната, и за мобилните 
оператори, и т.н.т., че трябва да се предплащат, но тука разликата е, че общинска 
администрация, община Раковски и всички заедно, ние предоставяме тази услуга на 
преференциална цена и тя се явява под една или друга форма социална и подпомагаща 
развитието на децата и помощ на родителите. За туй не мога да бъда съгласен, че трябва да 
бъде предплатена, както всички други неща, защото те не са задължителни. И мисля наистина, 
че бюджетите ще бъдат утежнени. Не всички хора имат такава възможност, макар и да е 
разтегливо във времето. А това, че ще е по-трудоемко, аз мога да Ви кажа и Вие го знаете 
много по-добре от мен, съм убеден, че не може да има цял щат – домакин на детско 
заведение + половин щат счетоводител и още толкова в общината и да кажем, че е трудно. 
Това е за мен несериозно.   
г-н Георги Лесов: Г-н Матански. 
г-н Рангел Матански: Ако може само да допълня думите на кмета на Община Раковски и по-
скоро да отговоря на г-н Антонов. Аз, така не съм съгласен изрядните платци да покриват 
задълженията на неизрядните. Това се слува всяка година и вместо да бъдат закупени някакви 
уреди, каквато и да е друга инвестиция да се направи, ние покриваме тези плащания, които 
остават незаплатени към съответните детски заведения. И тази практика със съдия изпълнител, 
примерно със 100/200 лв. или 300 лв. отгоре, за да може за 40 лв. да бъдат събрани, примерно, 
също не смятам, че ще е много удачна за самите граждани на Община Раковски. Тогава ще 
започнат питания „защо така, за едно малко задължение“ то се е натрупало, ако мине по 
съответния ред. И точно във тази връзка е и нашето предложение – един вид да се гарантира 
заплащане на тази такса, а бюджета, съответно за изрядните платци няма да бъде натоварен. 
Тези пари ще бъдат възстановени в момента, в който детето напусне съответното детско 
заведение и всички задължения са покрити. Ако последното задължение не бъде покрито, 
съответно този депозит ще послужи за покриване на това задължение, така че тези пари не се 
губят просто остават за гаранция. Съвестните родители, съответно ще си ги получат. Тези, които 
пропуснат плащането – няма да си ги получат, т.е. тези пари си остават в бюджета на 
семейството, след определен период от време. 
г-н Георги Лесов: Благодарря, г-н Матански! Аз предполагам, че и един час да остане, да се 
убеждаваме един – другиму няма да се убедим. 
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г-н Петър М. Антонов: Г-н Лесов, моля Ви се сега г-н Матански реши, че съм го попитал него. И 
би трябвали да се отговори ясно. 
г-н Георги Лесов: Така ли решихте г-н Матански?  
г-н Петър М. Антонов: Така започна изказването си.  
г-н Рангел Матански: Ако така изглежда се извинявам, може би грешно съм се изказал. Иначе 
за нашата комисия, съответно поканата е отправена, ако трябва да е в някакъв вид писмена 
форма – ще я получите и в тази форма. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Заповядайте г-н Антонов. 
г-н Петър М. Антонов: Определено няма да пропусна поканата, дори и да не е писмена. Но 
вие сам стигнахте до извода и мисля, че ме разбрахте неправилно. Не може всички в един кюп 
г-н Матански. Вие тръгнахте добре в изказването си. Не може изрядните да носят тежестта на 
неизрядните. И за това аз не съм съгласен всички да си платят напред, защото споделена 
отговорност няма, тя е по принцип безотговорност, когато е споделена. И трудно може да 
спекулирате, че с таксите, които се събират напред и видите ли, ако ги вземем напред ще 
купим играчки – това няма да се случи. Ако познавате бюджета добре на Общината и 
издръжката за едно дете, ще ви стане съвсем ясно, защото таксата, която заплащат 
родителите е многократно по – малка от издръжката за едно дете. Затова аз не обясних за 
частни съдебени изпълнители, а споделих, че има други механизми. Г-н Гуджеров обясни, че 
има достатъчно юристи, юрисконсулти в Община Раковски и аз си мисля, че има надлежен 
ред, макар и да не съм чак толкова компетентен в тая тематика, чрез покани, призовки и т.н.т., 
а да не говорим, че въпросните родители понякое време идват да си заплатят и местните 
данъци и такси в Общината, където съвсем е ясно, че след като таксата е начислена и тя не е 
платена, има информация от детското заведение, лицата от нашата данъчна служба 
спокойно могат да я съберат. Не казвам, че трябва да стигнем до мярка 40 лева за ЧСИ. Мисля, 
че има три, четири или пет процедури, които могат да избегнат този вариант.    
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-н Матански мисля, че няма да питате вече нищо. Г-н Белчев? 
г-н Славейко Белчев: Да гласуваме. Мисля, че вече всеки …. 
г-н Георги Лесов: Добре. Преди това обаче аз искам да предложа едни съвсем малки 
промени в Наредбата, а именно част от тарифите по чл. 48, който са описани в Приложение 
№ 1в, а именно, това са услуги, които предлага Общината и се таксуват съгласно Закона за 
ДДС. В  това число са: услугите с багер, към момента тази услуга е разписана в Наредбата – 
200 лв. за машиносмяна, което е крайно недостатъчно. Да, някои ме гледат така интересно – 
тези услуги ги има, разписани са в Наредбата, но са крайно ниски. Аз самия останах 
изненадан, затова предлагам …, а нямахме и багер до скоро, но е имало услугата. 
Предлагам услугата с багер да бъде 350 лв. за машиносмяна; услугата с автовишка да бъде 
200 лв. на машиносмяна, или 25 лв. на час; съответно услуга с тример – 50 лв., или 10 лв. на час 
и услуга с косачка – 100 лв., или 20 лв. на час. Това е от мен предложението. Ако няма други 
предложения.   
г-н Петър М. Антонов: Понеже засегнахте с предложението си едно от любимите ми 
приложения в Наредбата, аз също имам предложение. В Приложение № 1в към чл. 48 на 
същата Наредба и то, касаещо ред 12, където е регламентирано ползването на т. нар. 
училищни автобуси, предлагам в Приложение № 1в: ред 12 да отпадне. На всичкото отгоре е 
регламентиран неправилно. Кой ще окачестви деца ли са или са ученици тия, които го ползват, 
за да вземем парите?  
г-н Павел Гуджеров: Аз мога да отговоря. Когато се прави наряд, така да кажем, за автобуса 
се подава искане с имената и ЕГН-тата на хората и там вече от ЕГН-тата може да стане ясно 
дете ли е, пълнолетен ли е. 
г-н Петър М. Антонов: Предложението ми е да отпадне ред 12 в Приложение № 1в към чл. 48. 
г-н Младен Шишков: Малко по – конкретно може ли? Да го изчетеш. Само да изчетете ред 12. 
г-н Петър М. Антонов: Ред 12 е „услуга с автобус – 1,60 + 50, за деца и ученици, които го ползват 
извън учебно време”. 
г-н Георги Лесов: Така колеги, понеже напредваме във времето. Предлагам по реда на 
постъпване на всички предложения да гласуваме. Първо предложението на г-н Кмета, което е 
описано в Докладната, за което комисията даде положително становище. Предлагам да 
гласуваме.  
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 0          
Възд. се: 4          
                                    
                                               

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се  
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА! 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Следва предложението от Председателя на Общински съвет за определяне 
цените на услугите, които предлага Общината. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд. се: 1       
 
                                                                                     
 

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – за  
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА! 

 
 
г-н Георги Лесов: Следва предложението на г-н Петър Милков Антонов за отпадане на т. 12, от 
Приложение № 1в. 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 7       
Против: 6          
Възд. се: 8         
                                                                                   
 

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за  
7. Димитър Йорданов Димитров – възд. се  
8. Любов Степановна Кориновска – възд. се 
9. Рангел Георгиев Матански – възд. се 
10. Мария Димитрова Нанчева – против  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – против  
13. Иван Рангелов Рангелов – против  
14. Петър Ангелов Антонов – против  
15. Петър Григоров Терзийски – против  
16. Мария Йосифова Гиева – възд. се  
17. Младен Минчев Мандраджийски – против  
18. Йосиф Серафимов Ячев – възд. се  
19. Донка Неделчева Неделчева – възд. се  
20. Божидар Георгиев Замярски – възд. се  
21. Славейко Милков Белчев – възд. се  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА! 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Г-н Шишков, съгласен ли сте? 
г-н Младен Шишков: За мен тази тарифа трябва да остане, но в случаи, когато се ползва от 
деца и от ученици би следвало наистина да отпадне. Така, че ако се ползва от други лица, 
различни от деца и ученици е нормално да се заплаща, както е по тарифата, но когато се 
ползва за спортно мероприятие, културно мероприятие, в които участват нашите деца няма 
логика да се заплаща. Според мен. Това е моето лично мнение, затова гласувах ЗА. Може би 
не беше достатъчно добре пояснено за какво става въпрос и затова колегите не можаха да 
разберат. И аз затова исках да се прочете точно текста, за да е ясно какво гласуваме, това ми 
беше идеята. Аз между другото бях поел ангажимент да го предложа писмено и пак ще го 
направя. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Да очакваме промяна в следващата сесия. 
г-жа Мария Джатова: Първо искам да ви помоля г-н Председател, когато има такива 
предложения да ги правите на комисиите, за да имаме възможност поне да ги пообмислим. 
Не съм принципно против промяната на цената реално от 200 на 250 лв., но така ни поставяте в 
една абсурдна ситуация. 
г-н Георги Лесов: Съгласен съм. Аз самия бях изненадан за тези услуги, вчера ги видях в 
Наредбата. Признавам си не я бях разгледал подробно, чак останах изненадан при условие, 
че Общината не е имала багер до сега, а в тарифата се е включвало услуга с багер. 
г-жа Мария Джатова: Разбирам, но информирайте ни, за да не седим тук само гласуващи и 
без да знаем даже за какво. А по уточнение на това, което приехме смятам, че г-н Антонов 
беше много прав. Трябва хубаво да се прецени от общинска администрация каква точно 
такса се събира от семействата, които имат две деца, самотни, да не стане така … да не го 
тълкуват по различен начин. Да се окаже, че в Секирово се събира по един начин, а в Чалъкови 
по друг. Това имам в предвид. 
г-н Георги Лесов: Г-жо Бакова, Вие поемате ли личен ангажимент, че всичко ще бъде 
изпълнено, съгласно разпоредбите? 
г-жа Татяна Бакова – Зам. кмет на Община Раковски: Да. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! 
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Р Е Ш Е Н И Е № 142 
 
      Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
9/24.05.2008 г.    

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Наредбата за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА и чл. 77 от 
АПК  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 9/24.05.2008 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Възлага на Директорите на детски заведения на територията на Община Раковски 
изпълнение на приетите норми.  

3. Променя цени и добавя нови услуги към приложение №1в – Списък на облагаемите 
по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл.48 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територия на Община 
Раковски. 

 
 
МОТИВИ: Налице са обстоятелства, налагащи приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – 
Раковски, взето с Протокол № 9/24.05.2008 г. в следния смисъл: 

1. На основание чл. 6 ал. 1 б. „в“ от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общините 
събират местни такси за ползване на детски ясли и детски градини, като съгласно чл. 6 ал. 2 от 
същия закон, за тези услуги Общинският съвет определя цена. По аргумент от изложеното, 
Общинският съвет определя и реда за плащане на съответните такси.  

 На основание чл. 22а от Наредбата, Директорът на съответното детско заведение 
контролира  спазването на разпоредбите и изискванията на чл. 21 и чл. 22, включително и  
заплащането на дължимите такси. В изпълнение на това си задължение директорите на 
детските заведения срещат затруднения при събиране на  месечна  такса на деца  
завършващи  четвърта предучилищна група и напускащи детската градина. Голяма част от 
родители не заплащат последната дължима такса. Тъй като детето занапред не ползва 
услугите на детското заведение, директорите са лишени от възможност да осъществят 
събиране на таксата за ползваната услуга. 

Ето защо, основна цел на промяната в Наредбата е да се въведе задължение за 
родителите за плащане на депозитна вноска, при постъпване на дете в детска ясла или детска 
градина, в размера по чл. 21 ал. 1 т. 1 (за ползване на пълен месец). Да се предвиди, че 
депозитната вноска се възстановява на вносителя след преустановяване предоставянето на 
услугата от страна на детското заведение и след уреждане на финансовите 
взаимоотношения за времето, през което детето е посещавало детска ясла или детска 
градина. Да се предвиди, че за заварените случаи депозитната вноска следва да бъде 
събрана най-късно до 31.12.2016 г.. 

2. Към настоящия момент е преустановено и не се извършва от Община Раковски 
предлагане на услугата Детска кухня (за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст). Ето защо 
чл. 25а и чл. 25б следва да бъдат отменени, доколкото уреждат такса за услуга, която реално 
не се предоставя от страна на Община Раковски. 
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3. В приложение № 1в към Наредба за определяне и администриране на местни 
цени и такси на услугите на територията на община Раковски са изброени предлагани от 
Община Раковски и цените за тях. За две от предлаганите услуги – услуга с багер – т. 3 и услуга 
с автовишка – т. 5, се налага завишаване цената на предоставяната услуга, тъй като са 
необходими значителни материални средства за поддържането на техниката в изрядно 
техническо състояние.  

Добавят се три нови услуги - услуга с тример, услуга с мотометачна машина и 
услуга с косачка, като по този начин ще се осигури възможност на лица, които имат интерес 
от услугата, да им бъде предоставена, а същевременно – ще се осигурят финансови 
постъпления в бюджета на Община Раковски.  

 
За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими 

финансови средства. 
Очаквани резултати: Постигане на пълна събираемост на дължимите такси за детска 

ясла и детска градина. Недопускане натрупване на несъбрани вземания. Поддържане на 
техническия инвентар на община Раковски в изправност. Достъп на граждани до по-широк кръг 
услуги, предлагани от Общината. Увеличаване приходната част на бюджета на Община 
Раковски.  

 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски 
не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

 
 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

Наредбата за изменение и допълнение е публикуван в официалната интернет страница на 
Община Раковски – www.rakovski.bg  и обявен на информационното табло в Центъра за 
информация и услуги на гражданите, като по този начин е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становище в законоустановения 14-
дневен срок от публикуването. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

ПРОЕКТ  
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 

85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 9/24.05.2008 г. 
 

 
§ 1. В Чл. 21 ал. 1 т. 3 се правят следните изменения: 

1. Т. 3 се изменя, както следва (Нова – Решение № 142/28.06.2016 г.): 
3. При постъпване на дете в детска ясла или дете в детска градина, родителите или 

настойниците внасят депозитна вноска в размера по чл. 21 ал. 1 т. 1 (за ползване на пълен 
месец). Депозитната вноска се възстановява на вносителя след преустановяване 
предоставянето на услугата от страна на детското заведение и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения за времето, през което детето е посещавало детска ясла или 
детска градина.  



стр. 17 
 

 
§ 2. Чл. 25а и чл. 25б се отменят. 
 
§ 3. Създава нов § 21 със следното съдържание: 
 § 21. (нов с Реш. № 142 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 
г.) За заварените случаи по чл. 21 ал. 1 т. 3, депозитната вноска се заплаща от родителите или 
настойниците в срок най-късно до 31.12.2016 г. 
 
§ 4. Приложение номер №1в към чл.48 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територия на Община Раковски се изменя, както следва: 

 
Изменя т. 3 и т. 5 в следния смисъл: 
№ по 
ред 
   

Наименование на услугата Цена с ДДС 

3. Услуга с багер (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.) 250,00 лв./машиносмяна 

5. Услуга с автовишка (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.)) 
192,00 лв.  за 

машиносмяна или 
24,00 лв./час  

 
 
Добавя т. 13, т. 14 и т. 15, както следва:  
 

№ по 
ред 
 

Наименование на услугата Цена с ДДС 

13. Услуга с тример (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 50 лв. на ден/ 10 лв. на час 
14. Услуга с косачка (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 100 лв. на ден/ 20 лв. на 

час 
15. Услуга с мотометачна машина (Нова, с Решение № 

142/28.06.2016 г.) 
50 лв. на час 

 
 
 
 След направените изменения и допълнения, Приложение номер №1в към чл. 48 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територия на Община Раковски, придобива следната редакция: 
 
№ по 
ред 
 
1. 
 

Наименование на услугата Цена с ДДС 

Копирни услуги 
едностранно  0,20 лв. 
Двустранно 0,30 лв. 

2. Машинописна услуга 3,00 лв. / стр.  
3. Услуга с багер (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.) 350,00 лв./машиносмяна 
4. Услуга с трактор 250,00 лв./машиносмяна 

5. Услуга с автовишка (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.) 
200,00 лв.  за 

машиносмяна или 
25,00 лв./час  

6. 
Рекламна площ в общински вестник  
Черно – бяла 1,20 лв./см 2  
Цветна 1,80 лв./см 2  

7. Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник 0,60 лв./см 2  
8. Изнесени ритуали – сключване на граждански брак извън 120,00 лв.  
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ритуалната зала на общината (Изм. с Решение № 
611/28.11.2014 г.) 

9. Ползване на зала за граждански ритуали 70,00 лв.  
11. Ползване на зали общинска собственост 40,00 лв. на час  

12. Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и 
ученици извън учебно време 50 лева + 1,60 лв./км. 

13. Услуга с тример (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 50 лв. на ден/ 10 лв. на час 
14. Услуга с косачка (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 100 лв. на ден/ 20 лв. на 

час 
15. Услуга с мотометачна машина (Нова, с Решение № 

142/28.06.2016 г.) 
50 лв. на час 

 
 
  
§ 5. Създава нов § 22 със следното съдържание: 
 § 22. (нов с Реш. № 142 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 
г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски, 
приета с Решение № 142 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г., 
влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 
Раковски www.rakovski.bg.  
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 341/20.06.2016 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Програма за 
управление на отпадъците на община Раковски (актуализация) с План за действие за периода 
2016-2020 година. Г-н Матански, мисля, че отново вашата комисия е водеща.  
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, по-принцип становището на нашата 
комисия в да … съответно Общински съвет Раковски да приеме предложената Програма за 
управление на отпадъците, което е актуализация и съответно План за действие за периода 
2016-2020, но до колкото на мен ми е известно тук присъстват хора, които така могат да ни 
дадат детайли за съответната програма.    
г-н Георги Лесов: Извинявайте, но аз Ви попитах за становище на комисията, а не кой е тук. 
Благодаря! Моля за вашето становище, така и не го разбрах. 
г-н Рангел Матански: Комисията предлага на Общински съвет Раковски да приеме Програма 
за управление на отпадъците на Община Раковски, което е всъщност и актуализация и Плана 
за действие за периода 2016-2020 година. 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Така, както каза г-н Матански при нас са хората 
изработили Програмата за управление на отпадъците, които може да дадат експертно 
мнение, отговори на всеки един ваш въпрос. Така, че ако има такива, моля заповядайте. Г-жо 
Шопова, ако нещо Вие искате да допълните.  
г-жа Лилияна Шопова: Аз съм тук ако има въпроси да отговоря. Експертите, които са 
разработили програмата са тук. Тя е разработена във връзка с изискванията на чл. 52 от Закона 
за управление на отпадъците. Абсолютно задължителна е за всяка една Община. Изработена 
е съгласно методологията за изработване на такъв вид документи. Така, че очаквам въпроси.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-жо Шопова! Колеги някой ще има ли въпроси? Хората са дошли 
с тази цел, да отговорят, каквото не ни е ясно. Заповядайте г-н Антонов. 
г-н Петър М. Антонов: Аз само имам едно питане, като нямам претенции да бъда 
компетентен в тая сфера, пък и трудно ще изчета цялата програма, трябва да чета и други 
неща по принцип, но само да попитам. Това, което ни предстои да гласуваме в една от 
следващите точки, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, заложено ли е във въпросната 
програма, която сега предстои да гласуваме?   
г-н Петър М. Антонов: Заповядайте! 
г-жа Лилияна Шопова: Да, има го записано, заложено е в програмата. То няма някакви 
подробности в момента, до изготвянето на проекта. Заложено е като мярка и дейност в 
прогрмата. 
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г-н Георги Лесов: Благодаря! Други въпроси колеги? Да разбирам, че сте съгласни и разбрали, 
затова моля да гласуваме. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 4                                   
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

                                                              
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 143 
 
  Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Раковски 
(актуализация) с План за действие за периода 2016-2020 година.  
 
На основание: чл. 52, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 8 от  ЗУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:                                                         

  
Общински съвет – Раковски приема Програма за управление на отпадъците на община 
Раковски (актуализация) с План за действие за периода 2016-2020 година. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: На гостите мога да кажа, ако желаете да останете – заповядайте, ако сме  
Ви отегчили … 
 

/излизат от залата - Лилияна Шопова – гл. експерт „Екология”; 
Експерти по Програма за управление на отпадъците на община Раковски/ 

 
 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 325/10.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно частично освобождаване от такса за 
ползване на детска градина за детето Милен Тончев Бравов. 
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Г-жо Гиева, моля за становище. 
г-жа Мария Гиева: Уважаеми колеги, комисията разгледа предложението на г-н Гуджеров и 
предлага на Общински съвет Раковски да бъдат освободени родителите на детето Милен 
Тончев Бравов - Татяна Милкова Бравова и Тончо Борисов Бравов, частично – в размер на 50 % от 
заплащането на дължимата такса за периода на валидност на издаденото решение на ТЕЛК.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-жо Гиева! Колеги, нещо претиснително по това предложение? 
г-н Петър М. Антонов: От депозита ще го освобождаваме ли сега? 
г-н Георги Лесов: В размер на 50 %. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 

. 
1. Петър Милков Антонов - за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 144 

 
    Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Частично освобождаване от такса за ползване на детска градина за детето Милен 
Тончев Бравов. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал.14 от НОАМТЦУ  
Чл. 7. /1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или 
частично от заплащане на отделни такси. /2/ В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на 
общинските приходи с изключение на приходите от такси. /3/ Конкретният размер на облекченията 
се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 

Освобождава родителите на детето Милен Тончев Бравов – Татяна Милкова Бравова и Тончо 
Борисов Бравов, частично – в размер на 50 % от заплащането на дължимата такса за ползване на 
детска градина за детето Милен Тончев Бравов, за периода на валидност на издаденото решение 
на ТЕЛК, като в случай на последващи решения на ТЕЛК със същото предписание: „Без глутенова 
диета“ – до изтичане на валидността на последното издадено решение на ТЕЛК.       

 
 
МОТИВИ: Постъпило е Заявление, вх. № 94Т-698-1/02.06.2016г. от Татяна Милкова Бравова, адрес: 
град Раковски, ул. „Васил Левски“ № 17, майка на детето Милен Тончев Бравов, ЕГН 1249204580, 
с приложен документ: Решение № 54/23.03.2016 г. на ТЕЛК, видно от което детето Милен Тончев 
Бравов е освидетелстван с 50 % вид и степен на увреждане без чужда помощ с водеща 
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диагноза Цьолиакия и Общо заболяване – Алиментарен и алергичен гастроентерити колит, 
Алергия към краве мляко, Анемия с хипопротеинемия. В част препоръки за по-нататъшно 
наблюдение и рехабилитация е указано „без глутенова диета“. Както е посочено и в 
Заявлението, това налага специален режим на хранене, като родителите на детето осигуряват 
подходяща по вид храна и я предоставят в ОДЗ „Щастливо детство“, което детето посещава, за 
да бъде хранено, съобразно лекарските предписания. На практика, детето Милен Тончев 
Бравов е в невъзможност и не консумира приготвената в градината обща храна и полагаща 
му се, която е включена в таксата за ползване на детска градина.  
 Ето защо и с оглед обстоятелството, че таксата за детска градина включва като един от 
компонентите реално извършените разходи за храна на детето, а в настоящия случай тази 
храна не се дава на детето Милен Тончев Бравов, а родителите за своя сметка му осигуряват 
подходяща за предписаната диета храна. 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 280/11.05.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на Решение № 71, взето с 
Протокол № 5 от 29.02.2016 г., относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /част „Пътна“/ за изграждане на обект: ”Производствена  и складова 
дейност, Склад за строителни материали” в УПИ- 144 041-Производствена и складова дейност, 
Склад за строителни материали в местността ”Скелето” по КВС на гр. Раковски. Г-н Шишков, 
вашата комисия е водеща. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател. Тъкмо бях започнал да се чуствам 
дескриминиран. Никой не ми дава думата, за да поговоря малко. На свое заседание комисия 
“ТСУ, околна среда”, разгледа Предложението и единодушно дава съзласие да бъде 
изменено Решение № 71, съгласно предложението на Общинска Администрация.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков! Колеги някакви предложения? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21      
Против: 0          
Възд.се: 0                              
 

1. Петър Милков Антонов - за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

  
Р Е Ш Е Н И Е № 145 

 
   Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Изменение на Решение № 71, взето с Протокол № 5 от 29.02.2016г., относно 
одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /част „Пътна“/ за 
изграждане на обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за строителни материали” 
в УПИ- 144 041-Производствена и складова дейност, Склад за строителни материали в 
местността ”Скелето” по КВС на гр.Раковски.  
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1  и чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. ИЗМЕНЯ:  

Решение № 71 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 5 от 29.02.2015г. 
като:  
 

2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с   чл.124а, ал. 1  и чл. 124б, ал.1 от 
ЗУТ,  ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /част „Пътна“/ за изграждане на 
обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за строителни материали” в УПИ- 144 041-
Производствена и складова дейност, Склад за строителни материали в местността ”Скелето” 
по КВС на гр.Раковски  
 
Проектът е изложен в сградата на Общината, в стая № 2 на І-я етаж 
 
На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в   „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до  
Административен съд гр. Пловдив. 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 94Й-12-1 от 13.01.2016г. 
на Йовко Павлов Арлашки. 
ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски, с Решение І, взето с Протокол № 2 от 
13.01.2016г. е допуснал представеният ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/част „Пътна“/ за изграждане на обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за 
строителни материали” в местността ”Скелето” по КВС на гр. Раковски. 
Към искането са приложени следните документи: ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /част „Пътна“/, Решение № КЗЗ-33 от 18.12.2015 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, 
т.1 от ЗОЗЗ на Областна дирекция „Земеделие” Пловдив за утвърждаване на площадка за 
проектиране, документ за собственост, Препис от Решение І, взето с Протокол № 2 от 
13.01.2016 г. на ЕСУТ, Съобщение на ОбА, изх. № 94Й-12-1 от 13.01.2016 г. за допускане на 
проекта и Акт за постъпили възражения.  
 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 332/16.06.2016 г.от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно определяне на местна такса за 
промяна предназначението на  поземлени имоти с идентификатори № 48948.73.49, 
48948.73.261, 48948.73.262,  48948.73.263, 48948.73.264, 48948.73.266 за изграждане на обект 
„Жилищно строителство” в землището на с.Момино село, Община Раковски, местността 
„Савака”. Г-н Замярски, моля за становището на вашата комисия.  
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, комисията по Бюджет и 
финанси разгледа Предложението на г-н Кмета – Павел Гуджеров и предлага на Общински 
съвет – Раковски, да обяви обект „Жилищно строителство” с площ 17 521 кв.м., за „Обект със 
социално предназначение”, и също така да одобри местната такса за промяна 
предназначението на земеделска земя, за изграждане обект „Жилищно строителство” в с. 
Момино село да  бъде в размер на 6833,19 лв. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Замярски. Колеги, въпроси по тази Докладна записка?  
г-н Петър М. Антонов: Аз и на комисия го казах. Мисля, че въпросната такса, която е 
предложена е твърде ниска. И не съм съгласен да определяме този обект със социално 
предназначение. Не може аз да ида и да си сменя статута, и да плащам 3 000 лв., а 
манговците да плащат, колкото им определим тука. Ако искате го напишете, където искате 
пак Ви казвам, но таксата е малка и нека да бъде удвоена. Това е моето предложение. 
г-н Георги Лесов: Благодаря за мнението г-н Антонов, само Ви моля за по - мек език. 
г-н Петър М. Антонов: Това си е мой проблем.  
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г-н Младен Шишков: Аз само искам да уточним нещо. Г-н Антонов, тази такса се заплаща от 
Общината към Общината, не се заплаща от съответните лица.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков! Г-н Матански. 
г-н Рангел Матански: Аз бих искал само да спомена, че  за да се стигне до тук с г-н Гуджеров, 
може би преди 3 или 4 години, започнахме … не мога точно да си спомня кога започна тази 
борба и в случая идеята е наистина да се уреголират, за да може който иска да строи – да си 
строи със съответните документи, за да може след това да се върже към ток и вода, за което 
наистина това е идеята. Всеки да … в 21 век да има нормалните за живот условия. И наистина 
аз … може би г-н Гуджеров ще ми припомни, но повече от 4 години започнахме тази … по този 
път да вървим и наистина аз не съм сигурен точно тази такса къде ще влезе в Общината, но 
наистина тя излиза от Общината и влиза в Общината, а ние от … мисля, че следваща стъпка 
вече Общински съвет е да преценим каква сума ще бъдат продадени тези парцели, когато 
стигнем до този момент. И вече самата продажба ще бъде заплатена от хората, който ще 
закупят тези парцели и тя предполагам също ще влезе в бюджета на Общината, за да може да 
се ползва по други пера. Това исках да кажа.   
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански! Г-н Шишков, ако позволите може да отправите 
покана към г-н Матански за участие във вашата комисия. Разбира ги нещата. Колеги други 
предложения? Няма. Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                                
                      

1. Петър Милков Антонов - за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 146 

 
     Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Определяне на местна такса за промяна предназначението на  поземлени имоти с 
идентификатори № 48948.73.49, 48948.73.261, 48948.73.262,  48948.73.263, 48948.73.264, 
48948.73.266 за изграждане на обект „Жилищно строителство” в землището на с. Момино 
село, Община Раковски, местността „Савака”.  
 
На основание: чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. Обявява обект: „Жилищно строителство” с площ 17 521 кв.м., представляващ имоти с 
идентификатори № 48948.73.49, 48948.73.261, 48948.73.262, 48948.73.263, 48948.73.264, 
48948.73.266 в землището на с. Момино село, Община Раковски, местността „Савака” за 
„Обект със социално предназначение”. 
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2. Определя местната такса за промяна предназначението на земеделска земя за 
изграждане обект „Жилищно строителство” в с. Момино село с площ 17 521 кв.м. да бъде в 
размер на 6833,19 лв. 
         Размерът на таксата е определен по реда на чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 8, т. 5 от 
Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските 
земи. 
 
 
МОТИВИ: С писмо № 24-88-3/16.05.2016 год. на Министерство на земеделието и храните 
Община Раковски е уведомена, че предложение за промяна предназначението на 
земеделска земя за изграждане обект „Жилищно строителство” в с. Момино село с площ 
17 521 кв.м.  е разгледано от Комисията за земеделските земи /КЗЗ/ и с решения № КЗЗ-
15/26.04.2016 год., т. 4 решението е положително. 
   Съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ при промяна предназначението на земеделска земя от 
общинския поземлен фонд се заплаща местна такса, определена от Общинския съвет. 
      Съгласно Приложение № 1б –Списък на необлагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за 
тях по чл. 48 от Наредбата, т. 41- Община Раковски, като собственик на земеделска земя 
заплаща такса, която се определя по Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на 
предназначението на земеделски земи/Одобрена с ПМС № 112/31.05.2002 год. 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, последна точка преди почивката. Седма точка от Дневния ред: 
Предложение с Вх. № 333/16.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, 
относно промяна начина на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 029114 с площ от  0,642 дка , находящ се в землището на с. Белозем, 
Община Раковски, местността “Шератлика” от НТП “Друга селскостопанска територия” в 
„Полски път”. Г-н Ячев, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, комисията разгледа 
Предложението на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да 
одобри промяна начина на трайно ползване на описания имот. Става въпрос за 
осигуряването на достъп до селскостопански имот. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Ячев! Колеги въпроси, относно това предложение? 
г-жа Мария Джатова: Колеги, аз по – принцип съм ЗА, няма проблем. Въпроса е обаче, че по 
скицата гледам, че този имот е частна общинска собственост, а на Предложението го давате 
като публична. Може би е добре да се рецензира частна ли е или е публична. Ако искате да 
го отложим за след почивката, за да може да се уточни. 
г-н Павел Гуджеров: Да речем, че сме допуснали техническа грешка и го казваме, че е частна. 
г-н Георги Лесов: Приемаме го, че е частна.  
г-н Павел Гуджеров: Благодарим за забележката! 
г-н Георги Лесов: Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21      
Против: 0          
Възд.се: 0                       
                                             

1. Петър Милков Антонов - за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



стр. 25 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 147 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ № 029114 с площ от 0,642 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
Община Раковски, местността “Шератлика” от НТП “Друга селскостопанска територия” в 
„Полски път”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1. Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Друга 

селскостопанска територия”  на “Полски път” на следния имот - частна общинска 
собственост: 
- ПИ № 029114 с площ от 0,642 дка, IV категория, находящ се в землището на с. Белозем, 

Община Раковски, местността “Шератлика”, АОС № 4014/10.02.2016 г. 
           
МОТИВИ: ПИ № 029114 - публична общинска собственост е с НТП “Друга селскостопанска 
територия”, проектиран и образуван от ПИ № 029095. Според плана за земеразделяне на с. 
Белозем, не е предвиден достъп до път за имот № 029062, което налага образуването на 
поземлен имот  № 029114 с площ от  0,642 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
Община Раковски, местността “Шератлика” и смяната начина на трайно ползване в полски 
път, за обслужването на Нива с идентификационен номер № 029062.  
В Предложение, Вх. № 333/16.06.2016 г. на Кмета на Община Раковски, е допусната техническа 
грешка в описанието на характера на собствеността на горепосочения имот, като същият 
неправилно е отразен като публична общинска собственост, а видно от Акт за общинска 
собственост № 4014/10.02.2016 г. и Скица № К05935/18.05.2016 г., имот № 029114 е частна 
общинска собственост.  
 
г-н Георги Лесов: Колеги, обявявам 10 мин. почивка. 
 
 

/ 14:20 ч. – начало на почивката / 
/ 14:30 ч. – край на почивката / 

 
/г-н Иван Рангелов – не се върна след почивката/ 

 
г-н Георги Лесов: Стигнахме до осма точка от Дневния ред, а именно: Предложение с Вх. № 
335/16.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна 
формата на собственост на имоти от публична общинска собственост /ПОС/ в частна 
общинска собственост /ЧОС/, находящи се в с. Белозем и с. Чалъкови, община Раковски, 
област Пловдив, а именно: 

- 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска територия”, 
с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Край селото”, акт за общинска собственост №  
2023/31.03.2009 г.; 
            - ПИ № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора” находящ се в 
землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците”, Акт за общинска 
собственост № 3220/07.04.2011 г. 
Г-н Ячев, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисия разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да измени характера на 
собствеността на двата имота, от публична общинска собственост в частна такава.   
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г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, нещо неясно по това предложение? Няма. Моля да 
гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 

1. Петър Милков Антонов - за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 148 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна формата на собственост на имоти от публична общинска собственост 
/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/, находящи се в с. Белозем и с. Чалъкови, 
община Раковски, област Пловдив, а именно: 

- 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска територия”, 
с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Край селото”, акт за общинска собственост №  
2023/31.03.2009 г.; 

- ПИ № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора” находящ се в 
землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците”, Акт за общинска 
собственост № 3220/07.04.2011 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

Обявява за частна общинска собственост следните имоти: 
 

- 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска територия”, 
с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Край селото”, акт за общинска собственост №  
2023/31.03.2009 г.; 

- Поземлен имот № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора” находящ 
се в землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците”, Акт за общинска 
собственост № 3220/07.04.2011 г. 
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МОТИВИ: С Решения № 99 и № 93 на Общински съвет - Раковски, взети с протокол № 
6/31.03.2016 г., е дадено съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти – ПОС, съгласно 
скици на основание чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, чл. 45 и от ППЗСПЗЗ. 
    В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ назначава 
комисии, както следва: 

- За 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска 
територия”, с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. 
Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността „Край селото” е назначена 
комисия със Заповед № 13/25.04.2016 г. на началника на ОСЗ – Раковски. След 
извършена проверка на място и констативен протокол от 26.04.2016 г. е извършена 
промяна в НТП на имота, описани по-горе от “Пасище, мера” в “Друга 
селскостопанска територия”; 

За поземлен имот № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора”, находящ се в 
землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците” е назначена комисия със 
Заповед № 16/10.05.2016 г. на началника на ОСЗ – Раковски. След извършена проверка на 
място и констативен протокол от 10.05.2016 г. е извършена промяна в НТП на имота, описани 
по-горе от “Пасище, мера” в “Широколистна гора”. 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 339/17.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с 
Решение № 56 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г. и продажба 
на имот - общинско жилище – частна общинска собственост /ЧОС/, находящ се в гр. 
Раковски и  одобряване на пазарна оценка. 
Г-н Ячев, отново вашата комисия е водеща. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател! Комисия разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажбата на имот 
– частна общинска собственост. Става въпрос за апартамент в многоетажните жилищни 
блокове на територията на град Раковски, като предложението на комисията савпада с 
пазарната оценка, т.е. това са някъде 656 лв., съгласно нашата Наредба имаме право да 
продадем жилището на наемателя на апартамента, който го ползва над 5 години.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси по това предложение? Заповядайте. 
г-жа Татяна Изевкова: Само да уточним. В точка 3 от проекторешението сумата записана с 
думи е седем хиляди петстотин двадесет и пет лева и нула ст., което предполагам, че трябва 
да се коригира.  
г-н Младен Шишков: И още нещо. Сумата със или без ДДС, трябва да се уточни също. 
г-н Георги Лесов: Г-н Ячев? 
г-н Йосиф Ячев: Без ДДС. 
г-н Георги Лесов: Други въпроси? Ако няма да гласуваме. 
 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
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1. Петър Милков Антонов - за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 149 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет – Раковски, взето 
с протокол № 4/25.01.2016 г. и продажба на имот - общинско жилище – частна общинска 
собственост /ЧОС/, находящ се в гр. Раковски и  одобряване на пазарна оценка. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и 
във връзка с чл. 25 и чл. 23, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Определя ЗА ПРОДАЖБА следното общинско жилище – частна общинска 
собственост – апартамент № 17/37 с площ 92,02 кв. м. ведно с изба с площ 5,18 кв. м. и 
съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се в гр. Раковски, бул. „Г. С. 
Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 5, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. 
Секирово, община Раковски. 

2. Включва в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за 
разпореждане през 2016 г. на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., следния имот – ЧОС: общинско жилище, представляващо 
апартамент № 17/37 с площ 92,02 кв. м. ведно с изба с площ 5,18 кв. м. и съответните идеални 
части от общите части на сградата, находящ се в гр. Раковски, бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. 
”Б”, ет. 5, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски. 

3.  Дава съгласие посоченото в т. 1 и 2 общинско жилище да бъде продадено за сумата 
от 21 656,00 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест лева и нула ст.) на Веска 
Христова Апостолова,  ЕГН 780605****, пост. адрес: гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив, ул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 5, ап. 17. 
 
МОТИВИ: С настанителна Заповед № ДИ–24/22.07.2011 г. на кмета на община Раковски и 
сключения въз основа на нея Договор за наем на общинско жилище от 01.08.2011 г. е 
предоставено под наем на Веска Христова Апостолова общинско жилище, представляващо 
апартамент № 17/37 с площ 92,02 кв. м. ведно с изба с площ 5,18 кв. м. и съответните идеални 
части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 5. 
Сградата, в която се намира апартамента е ситуирана в УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния 
план на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски. В Деловодството на Общинска 
администрация – Раковски е депозирано  заявление с Вх. № 94В-416-1/08.06.2016 г. от наемателя, 
с което същият заявява интерес за закупуване на посоченото горе жилище, което ползва под 
наем. Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС общинските жилища, предназначени за 
продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на други лица, отговарящи 
на условията за закупуване на общински жилища, определени в Наредбата за условията и реда 
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за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост. Според чл. 25 от Наредбата условията, на които следва да отговарят лицата са 
следните: да са български граждани, да отговаят на условията за настаняване в общинско 
жилище съгласно тази наредба, да са наематели на общинско жилище на основание 
настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, общинското жилище да е 
определено за продажба с решение на Общински съвет – Раковски и заинтересованото лице 
да е направило писмено искане за закупуване до кмета на Общината. За удостоверяване на 
горните обстоятелства към Заявлението са приложени следните документи: копие от 
настанителната заповед, копие от договора за наем, декларация за гражданство на наемателя, 
декларация за семейно и имотно състояние, копие от лична карта. Съгласно служебна справка 
и изготвено удостоверение за наличие или липса на задължения към Общината, лицето няма 
данъчни или други задължения към Община Раковски. От представените документи е видно, че 
лицето отговаря на условията за закупуване на жилището. Изготвена е пазарна оценка на имота 
от независим лицензиран оценител, съгласно която пазарната стойност на имота е 21 656,00 лв. 
Жилището не е определено за продажба. За да бъде осъществена инициираната продажба е 
необходимо жилището да бъде определено от Общинския съвет за продажба и да включи същия 
в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2016 г. на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. 
 
 

/14:40 часа -  
Г-н Петър М. Антонов – излиза от залата/ 

 
 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 340/17.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с 
продажба на имоти - частна общинска собственост.  
Г-н Ячев, моля за становището на вашата комисия, отново.  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисия разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да бъдат продадени описаните 
имоти, чрез търг с явно наддаване с първоначални цени, както следва:  
 

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 2 000,00 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 4 000,00 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 20 000,00 

 
Цените са без ДДС. 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси по това предложение? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0 
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1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 150 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2016 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, следните имоти - ЧОС: 
 
 
 

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 4014/10.02.2016 г. 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 237/10.01.2000 г. 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 632/17.08.2000 г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти - ЧОС: 
 

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 4014/10.02.2016 г. 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 237/10.01.2000 г. 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 632/17.08.2000 г. 

 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 
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3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 
 

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 2 000,00 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 4 000,00 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 20 000,00 

 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

провеждането на търг и сключването на договори. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с  
вх. № 94С-1939-2/04.03.2015 г. от Стоян Иванов Стефанов, вх. № 94Н-711-2/18.04.2016 г. от Николай 
Ангелов Атанасов, вх. № 94Й-503-1/13.06.2016 г. от Йовко Николов Бойчев, за закупуване на 
имоти – частна общинска собственост, както следва: ПИ № 029113, НТП „Др. селскост. 
територия”, целият състоящ се от 2,119 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, местност „Шератлика”, Поземлен имот, за който е образуван УПУ II, кв. 25, отреден 
за „Жилищно застрояване”, с площ 1 000 кв. м., по регулационния план на с. Чалъкови, община 
Раковски, област Пловдив, ПИ № 501.730, за който е образуван УПИ V, кв. 601, отреден за 
„Стопански дейности”, с площ 1590 кв. м. по регулационния план на град Раковски, квартал 
Генерал Николаево. 
 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес същите да се ползват в полза на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 11 от Дневния ред, а именно: Предложение с Вх. № 342/20.06.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на Решение № 130, 
взето с протокол № 9/20.05.2016 г. взето на редовно заседание на Общински съвет Раковски. 
Г-н Ячев, моля за становището на вашата комисия.  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисия разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри изменението на 
Решението.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Заповядайте г-н Шишков. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, тъй като драмата с този павилион 
продължава, искам да уточня някои неща. Така, както е предложено Предложението за 
изменение на Решението, а именно да бъде добавено и конкурсно условие – осигуряването 
за своя сметка на не по – малко от 10 броя бетонови кошчета, с техническа спецификация, 
както е изписано в предложението. Остава въпроса - какво се случва с оценката за избор на 
наемател? Кое е водещото, цената или броя на кошчетата? За това аз предлагам като 
критерии за избор на наемател да бъде цената, а при евентуално равни подадени цени от 
различни кандидати, тогава да бъдат зачитани броя на кошчетата, които ще бъдат осигурени от 
кандидата. Това да бъде добавено в Решението. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Шишков! Г-н Кмете? 
г-н Павел Гуджеров: Ако позволите, в предвид на това, че дълго го дебатираме този въпрос и 
вкарваме втори елемент с кошчетата, именно от гледна точка, ако има две равни цени. И 
докато сега го коментираме ми хрумва варианта, ако и Вие разбира се сте съгласни – при 
равни цени и при равни кошчета, с предимство да бъде първия подал. 
г-н Младен Шишков: Но тогава трябва да правим нов конкурс.   
г-н Георги Лесов: Значи, остава – определяща да е цената. Г-н Пенсов? 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 
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г-н Стефан Пенсов: Допълнителни точки още ще слагаме ли? 
г-н Георги Лесов: Ми аз мисля вече да спрем с тези допълнителни точки и най - накрая да го 
проведем този конкурс. Ако имате предложения, заповядайте! Други предложения? 
Предлагам тогава да гласуваме. Гласуваме промяната в конкурсните условия като за водеща 
да считаме цената. Моля да гласуваме.   
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0     
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 151 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Изменение на Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г. взето на редовно 
заседание на Общински съвет Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. Изменя точка 4 на Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г., която придобива 
следния вид:  

  Определя следните конкурсни условия: 
- ВПС да бъде предназначено за продажба на сладкарски изделия и/или прясно 

изцедени плодови сокове и безалкохолни напитки и/или сладолед; 
- Кандидатът за наемател да закупи за своя сметка и предаде на Община Раковски в 

едномесечен срок от подписване на договор не по-малко от 10 (десет) броя бетонови 
кошчета, с техническа спесификация: диаметър 420 мм, Височина 600 мм, изработени 
от шлайфана мозайка. 

- Да се предвиди, че при равни други условия, водещият критерий за оценка на 
предложението на кандидатите ще бъде предложената цена, като класирането ще се 
извърши на база „най-висока предложена цена“. 
 

 
 

МОТИВИ: С Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г. ОбС Раковски е взел решение 
да бъде отдаден под наем терен от 10.5 кв. м. за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ по схема 
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утвърдена с Решение VІІІ, взето с протокол № 21 от 25.06.2014 г., находящ се на площад кв. 
Секирово в ПИ – 9667 –  улица от кв. 66, по плана на гр. Раковски, община Раковски, чрез 
публично оповестен конкурс. Предвид спецификата на търговския обект, който ще 
функционира на отдавания под наем терен, а именно: „ВПС да бъде предназначено за 
продажба на сладкарски изделия и/или прясно изцедени плодови сокове и безалкохолни 
напитки и/или сладолед“, би могло да се очаква генериране на завишено количество 
отпадъци от опаковки. С включването на допълнително конкурсно условие – осигуряване на 
10 (десет) броя бетонови кошчета, ще се спомогне за осигуряване на достатъчно съдове за 
отпадъци и поддържане чистотата на територията за обществено ползване около обекта.  

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 12 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 343/20.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно продажба на движима вещ - трактор 
„Булгар ТК-80”  с регистрационен № РВ 06740, собственост  на Община Раковски. Г-н Ячев, моля 
за становище на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажбата на 
трактор „Булгар ТК-80”, при първоначална цена 3 500 лв. /без ДДС/. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 1 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 152 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Продажба на движима вещ - трактор „Булгар ТК-80” с регистрационен № РВ 06740, 
собственост  на Община Раковски. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1,  от НРПУРОИ 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва “Раздел ІІ-1 – Описание на движими вещи, които общината предлага за 
продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2016 г,. приета с Решение № 56, взето с протокол № 4 от 25.01.2016 г. 
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  2. Включва в Раздел ІІ-1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2016 г,. приета с Решение № 57, взето с протокол № 4 от 25.01.2016 
г. следната движима вещ  – общинска собственост: 
- Трактор “Булгар ТК-80”, рег. № РВ 06740, цвят – зелен/черен, собственност на Община 
Раковски. 

3. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен за продажба: 
- Трактор “Булгар ТК-80”, рег. № РВ 06740, цвят – зелен/черен, собственност на Община 
Раковски. 

4. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно натдаване. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на  3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/. 

 
 
МОТИВИ:  Трактор „Булгар ТК-80”  с регистрационен № РВ 06740, собственост  на Община 
Раковски е с дългогодишна експлоатация (година на производство 1995 год.). 
Във връзка с честите неизправности и аварии на автомобила беше извършен оглед от  
техническо лице-специалист за цялостното състояние на същия, от който е видно че е 
необходим ремонт, извършването на който е икономически неизгодно на Община Раковски, 
впредвид. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, продължаваме с 13 точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 
344/20.06.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно поправка на 
допусната  очевидна фактическа грешка  в Решение № 135 на Общински съвет Раковски, 
взето с Протокол № 9/20.05.2016 г., в частта, в която е отразена пазарната оценка на 
недвижимите имоти, които предстои да бъдат закупени, след получаване на средства от 
държавния бюджет за изпълнение на решението, и е възложено на Кмета на Община Раковски 
да сключи договор за покупка при цена, равна на пазарната стойност на съответния имот, 
определена от лицензирания оценител. Г-н Матански, ще се радвам отново да чуя 
становището на вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов с удоволствие Ви представям становището на нашата комисия, 
а то е съответно да предложи на Общински съвет Раковски, да бъде направена съответната 
поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на раздел I от Решение № 135, 
взето с Протокол № 9/20.05.2016 г. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански! Колеги, въпроси по това предложение? Няма. Моля 
да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                
 
                                                  
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 153 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Поправка на допусната  очевидна фактическа грешка  в Решение № 135 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г., в частта, в която е отразена 
пазарната оценка на недвижимите имоти, които предстои да бъдат закупени, след получаване 
на средства от държавния бюджет за изпълнение на решението, и е възложено на Кмета на 
Община Раковски да сключи договор за покупка при цена, равна на пазарната стойност на 
съответния имот, определена от лицензирания оценител. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 2 от АПК, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, 
чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
І. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на раздел I от Решение 
№ 135, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г., в частта за посочване на цената на недвижимия 
имот, предмет на покупка, която да се чете, както следва: 
В т. 1: Недвижим имот с № 034345 – вместо 77 590,00 лв., да се чете: 93108,00 лева (деветдесет и 
три хиляди сто и осем лева). 
В т. 2: Недвижим имот с № 034348 – вместо 660 690,00 лв., да се чете: 792828,00 лева 
(седемстотин деветдесет и две хиляди осемстотин двадесет и осем лева). 
В т. 3: Недвижим имот с № 034188 – вместо 2 020,00 лв., да се чете: 2424,00 лева (две хиляди 
четиристотин двадесет и четири лева). 
В т. 4: Недвижим имот с № 034344 – вместо 95 680,00 лв., да се чете: 114816,00 лева (сто и 
четиринадесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева). 
В т. 5: Недвижим имот с № 034307 – вместо 69 260,00 лв., да се чете: 83112,00 лева (осемдесет и 
три хиляди сто и дванадесет лева). 
В т. 6: Недвижим имот с № 034327 – вместо 41 140,00 лв., да се чете: 49368,00 лева (четиридесет 
и девет хиляди триста шестдесет и осем лева). 
 
 В частта за общата сума - пазарната оценка на правото на собственост на „Завод за 
бетонови елементи” ООД върху недвижими имоти с отреждане за улична мрежа, ситуирани в 
Индустриална зона - Раковски, с. Стряма, ведно с подобренията в тях, е в размер на: вместо 
946 380,00 лв. /деветстотин четиридесет и шест хиляди триста и осемдесет лева/, да се чете: 
1135656,00 лева (един милион сто тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и шест лева). 
  
ІІ. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на раздел II от 
Решение № 135, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г. на ОбС Раковски, като вместо: „при цена, 
равна на пазарната стойност на съответния имот, определена от лицензирания оценител“, да 
се чете: „при цена, равна на пазарната стойност на съответния имот, определена от 
лицензирания оценител и начислен ДДС“.  
 
 
МОТИВИ: С цитираното решение, ОбС Раковски е разрешил, при получаване от средства от 
държавния бюджет, да се извърши закупуване на 6 (шест) броя имоти, собственост на „Завод 
за бетонови елементи“ ООД, всички с начин на трайно ползване: „улична мрежа“. За основа 
при определяне на стойността, по която да се извърши покупката, е приета пазарната оценка 
на недвижимия имот, определена от лицензиран оценител.  
 При посочване на съответната за конкретния имот пазарна оценка в решението обаче, 
същата е записана в крайната й стойност, в която не е включен ДДС и това е изрично посочено 
от оценителя.  
 Тъй като предмет на покупка са недвижими имоти с НТП „улична мрежа“, т.е. не е 
земеделска земя, то това представлява облагаема сделка по ЗДДС, респ. покупката се 
извършва на крайна цена, включваща пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител и 
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начислен ДДС. Данък добавена стойност върху предмета на сделката е невъзстановим разход 
по ЗДДС.  
 Така изложеното налага корекция в определените с решението стойности, по които да 
се осъществи покупката, респ. след получаване на средства от държавния бюджет за 
изпълнение на решението – пазарна стойност на съответния имот, определена от лицензиран 
оценител и начислен ДДС.  
 
 
г-н Георги Лесов: 14 точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 345/20.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на помещения в 
здравно заведение – частна общинска собственост. Г-н Ячев, моля отново за становище на 
вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковси и предлага на Общински съвет Раковски да одобри отдаването под наем на 
имоти частна общинска собственост. Всъщност става въпрос за лекарските кабинети в кв. 
Секирово и в кв. Генерал Николаево, където преглеждат нашите джипита.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги, въпроси по това предложение? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                
                   

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

     
 

Р Е Ш Е Н И Е № 154 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от ЗОС и чл. 20, ал. 3 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община 
Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 г,. приета с Решение № 57, взето с протокол № 4 от 25.01.2016 г. 
следните части от имоти – общинска собственост: 
    - лекарски кабинети с площ 155.40 кв. м., находящи се на втори етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
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    - лекарски кабинети с площ 129.40 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Ген. Николаево, гр. Раковски. 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните 
помещения частна общинска собственост, а именно: 
    - лекарски кабинети с площ 155.40 кв. м., находящи се на втори етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
    - лекарски кабинети с площ 129.40 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Ген. Николаево, гр. Раковски. 
3. Отдаването под наем е за срок от 10 /десет/ години. 
4. Съгласно чл. 2, т. 5 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, определя наемна цена от 2.00 лв. /два лева/ на квадратен 
метър на месец, без ДДС. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило заявление с Вх. № 94Г-220-
1/03.06.2016 г. от ГППМП “Света Анна” ООД, ЕИК 115541920, със седалище и адрес на 
управление в гр. Раковски, ул. “В. Петлешков” № 1, представлявано от Георги Атанасов Дойчев – 
Управител, с което е заявено желание за ползване чрез отдаването под наем на лекарски 
кабинети с площ 155.40 кв. м., находящи се на втори етаж от поликлиника в кв. Секирово, гр. 
Раковски и  лекарски кабинети с площ 129.40 кв. м., находящи се на първи етаж от 
поликлиника в кв. Ген. Николаево, гр. Раковски. 
 
 
г-н Геори Лесов: 15 точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 346/22.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализация на  разчета за 
капиталови разходи  на Община Раковски за 2016 г. Г-н Замярски, моля за становището на 
вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията по Бюджет и финанси разгледа Докладна 
записка от г-н Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да одобри 
актуализация на разчета за капиталови разходи, като увеличи плана за капиталови разходи на 
дейност 3738 - Читалища с 47 100 лв.  
г-н Геори Лесов: Благодаря г-н Замярски! Колеги, въпроси по това предложение? Няма. Моля 
да гласуваме. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0          
 
 
                                                     
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 155 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализация на  разчета за капиталови разходи  на Община Раковски за 2016 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за  съставяне, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на община Раковски за 2016 

год.  
2. Приема използването на общински средства за съфинансиране във връзка с реализация 

на проект „Внедряване на енергийно ефективни мерки за предоставяне на качествени 
обществено-култулни дейности от НЧ „Св.св. Кирил и Методий” с размер на 
финансирането 15% (петнадесет процента) от стойността на проекта съизмеримо в 
47 100 лв. (четиридесет и седем хиляди и сто лева и нула ст.)   

        
       Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 
2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. 
 
МОТИВИ: Във връзка с реализацията на проект „Внедряване на енергийно ефективни мерки за 
предоставяне на качествени обществено-култулни дейности от НЧ „Св.св. Кирил и Методий” 
финансиране от 85% е предоставено от „Национален доверителен екофонд”. Необходимо е 
да бъдат осигурени средства в размер на 15% собствено участие от Община Раковски. Във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на разчета за капиталови 
разходи за 2016 г. в частта  “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности”, както 
следва: 
 
 7.Функция VІІ – Култура 
 
    В дейност 3738 Читалища – увеличение на плана за капиталови разходи с 47 100 лв. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: 16 точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 349/22.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна характера от публична 
общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/ на поземлен имот № 
700118 с НТП „Язовир”, с площ от 8.222 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево, акт за общинска собственост № 27/10.04.1998 г. Г-н Ячев, моля отново за 
становището на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковси и предлага на Общински съвет Раковски да вземе следното решение: 

 да бъде сменен начина на трайно ползване на имота и от „Язовир” да се превърне в 
„Друга сескостопанска територия” или „Нива” и тогава евентуално; 

 да сменяме характера на собствеността. 
Това е решението на комисията. Поради опасение, че промяната на характера в този момент 
ще бъде отхвърлена от юриста на Областта. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Тук влизаме в лека колизия с предложението на г-н Кмета. 
Отново предлагам по реда на постъпване на предложенията.  
г-н Павел Гуджеров: Уважавам мнението на комисията, но в предвид на един буквален прочит 
на Закона за водите, чл. 18 казва, че /малко наизуст го цитирам/ водите, съоръженията, 



стр. 39 
 

водохранилищата, каналите и т.н.т. са публична и частна собственост. Ал. 3 казва: водите не 
могат да стават от публична в частна. Аз го тълкувам така, че съоръженията не включват водите. 
Правих консултация с басейновия директор, който ми каза, че не вижда пречка в това нещо, в 
предвид на това, че съществуват язовири, които са чисто частна общинска собственост. Не 
общинска, частна като на физическо лице, като на юридическо лица, като на ловна дружинка 
и не вижда пречка в това нещо и за това аз съм го предложил по този начин. Благодаря!   
г-н Георги Лесов: Г-н Ячев. 
г-н Йосиф Ячев: Г-н Председател, аз като председател на комисията, оттеглям предложението 
на комисията. Нека да гласуваме предложението на кмета и да видим дали ще го върнат от 
Областта.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси във връзка с предложението? Няма. Моля 
да гласуваме. 
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16       
Против: 0         
Възд.се: 3                                                  
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 156  

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна характера от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска 
собственост /ЧОС/ на поземлен имот № 700118 с НТП „Язовир”, с площ от 8.222 дка, находящ 
се в землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Обявява за частна общинска собственост следния имот: 
            - Поземлен имот № 700118, с НТП „Язовир”, с площ от 8.222 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г. 

 
МОТИВИ: Извършена е проверка на място на имот № 700118 от Комисия, назначена със 
Заповед № ДЗ 114 / 14.06.2016 г. на Кмет на Община Раковски. За състоянието на имота 
Комисията е съставила Констативен протокол от 14.06.2016 г., видно от който язовир с  № 700118 
няма преливник, няма изпускателен кран, язовирът е бил изграден по време, когато 
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земеделските земи са били масиви и е имало изградена мрежа за напояване. С 
възстановяване на собствеността върху земите предназначението му е напълно отпаднало. 

Земята на Язовир № 700118  с площ от 8.222 дка понастоящем е с променено 
предназначение, като няма отношение към водоснабдяването на общината и не е обект, 
който спомага за решаване на икономически и социални интереси. Ето защо, на основание 
чл. 6 ал. 1 от ЗОС, по силата на която разпоредба имотите и вещите - публична общинска 
собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3 ал. 2 от закона, се 
обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.  

Следва да се отчете обстоятелството, че настоящата промяна държи сметка на нормата на чл. 
18 ал. 2 във връзка с чл. 19 т. 4 б. „в“ от Закона за водите, която забранява публичната общинска 
собственост върху води да се обявява за частна. Забраната, визирана в чл. 18 ал. 2 от ЗВ обаче 
се отнася само до водите, а не до язовири като цяло. От текста на чл. 19 т. 4 б. „в“ от ЗВ е видно, 
че законодателят разграничава водите от земята, прилежаща към язовирите, поради което те 
са с различен статут и са уредени с различен режим.  

В конкретния случай, предмет на прехвърляне от публична в частна общинска собственост е 
само земята с площ 8.222 дка, а не водите, относно които има забрана за преминаването им 
в частна собственост. 

 
г-н Георги Лесов: Точка 17 от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 350/24.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно осигуряване на финансови ресурси 
за покриване на първоначалните допустими разходи по проект „Проектиране и изграждане 
на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община 
Раковски“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M10P002-2.001.  
Г-н Замярски, моля за становището на вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията по Бюджет и финанси разгледа Докладна 
записка от г-н Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да даде съгласие за 
необходимия финансов ресурс за: 

- покриване на първоначалните допустими разходи по проекта; 
- покриване, при възниклана необходимост, на допустими разходи по проекта, които 

няма да бъдат финансирани по ОПОС; 
- покриване, при възникнала необходимост, на недопустимите разходи, присъщи и 

необходими за изпълнението на проекта. 
Същия финансов ресурс да бъде осигурен със средства от „Фонд – ФЛАГ” ЕАД. 
г-н Геори Лесов: Благодаря Ви г-н Замярски! Колеги, въпроси относно Докладната записката? 
Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                              
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1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 157 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Осигуряване на финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими 
разходи по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на Община Раковски“ при кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001. 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие необходимият финансов ресурс за: 

 покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, за извършване на 
разплащания към изпълнители, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-
2020 г. и 

 покриване, при възниклана необходимост, на допустими разходи по проекта, които 
няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, 

 покриване, при възникнала необходимост, на недопустимите разходи, присъщи и 
необходими за изпълнението на проекта. 
 

да бъде осигурен със средства от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД. 
 

2. Общински съвет - Раковски дава съгласието си за поемане на общински дълг и 
получаване на дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на финансов ресурс при изпълнение на проект 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на Община Раковски“ , по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001.   
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МОТИВИ: Във връзка с кандидатстването на Община Раковски по процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M10P002-2.001 – „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014-2020 г., съгласно Насоки за кандидатстване по процедура BG16M10P002-
2.001, одобрени със Заповед № РД-ОП-72/31.07.2015 г., публикувани на 31.07.2015 г., изменени 
със Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите, при подаване 
на проектно предложение кандидатите трябва да удостоверят, че: 

- Разполагат с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди средствата да им бъдат възстановени от ОПОС; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими 
разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на 
недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта. 

  
Община Раковски има възможност да осигури финансиране чрез „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Фондът е създаден на основание 
Разпореждане № 4 на Министерски съвет като инструмент на държавната политика за 
регионално развитие. При наличие на одобрен проект от Управляващия орган на ОП/ПРСР, 
ФЛАГ отпуска кредити за осигуряване на временен недостиг на средства, необходими за 
изпълнение на проектите между плащанията от Управляващите органи /УО/ на ОП. 

Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или 
асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със 
смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на 
проекти по Оперативните програми (ОП) / Програма за развитие на селските райони (ПРСР) / 
Програми за Трансгранично сътрудничество (ТГС), които са насочени към модернизиране и 
разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни 
местни общности. 

ФЛАГ отпуска заеми на лица – бенефициенти и/или техните асоциирани партньори, 
които подготвят или изпълняват проекти по Оперативните програми, по Програмата за развитие 
на селските райони, по програмите за Трансгранично сътрудничество или по други програми 
и финансови механизми, финансирани със средства на Европейския съюз или на други 
международни програми, след изрично решение на Съвета на директорите на фонда. 
       
 
г-н Георги Лесов: 18 точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 351/24.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна на локация на обект 
публична общинска собственост, отдаден под наем на ДП „Български Спортен Тотализатор“, 
находящ се на адрес ул. „р. Сребра“, кв. „Генерал Николаево“ и промяна на тарифа 
образуваща наемната цена на гореспоменатия обект на основание чл.51б от Закона за 
физическото възпитание и спорта. 
Г-н Ячев, моля за становището на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковси и предлага на Общински съвет Раковски да одобри предложението в частта 
му за преместване на обекта, всъщност само тази част. Това е предложението на комисията. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Г-н Шишков. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, на свое редовно заседание ПП „ГЕРБ”, по – 
скоро групата от общинските съветница има предложение, а именно: цената да бъде 
редуцирана от  10 на 8 лева, без ДДС и павилиона да остане на същото място, на което се 
намира в момента, да не бъде позволявано неговото местене. Това е предложението на 
групата на ГЕРБ.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков. 
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г-жа Мария Джатова: Ако може малко повече разяснение по тази Докладна. Аз не съм в нито 
една от комисиите и не разбирам защо трябва да се мести, защо трябва да се намаля 
цената? 
г-н Йосиф Ячев: От Български Спортен Тотализатор е получено едно писмо в Община 
Раковски, беше пратено по мейлите, кой го видял, кой го не видял. Общо взето се оплакват, че 
цената е много висока. Излизат с аргомент, че това е дейност, която е в помощ на спорта в 
България, че те дават сериозни отчисления за развитието на спорта и молят, ако може да бъде 
намалена цената за отдаване под наем за този имот. По Закон имаме право да го направим 
това нещо, да намалим цената на наема за … специално за обекти на Български Спортен 
Тотализатор. Относно местенето, ВПС-то е поставено срещу Общината, до моста, който стига 
до полицията, искат да се върнат на старото място, което е спирката срещу „Руснака”, тотото, 
където целия квартал го знае, че там е тотото, така е останало в народната памет. Искат да се 
върнат на това място, за да затвърдят традицията – там им вървяло повече. Та това е накратко 
драмата с ВПС-то на Български Спортен Тотализатор. В този случай аз оттеглям предложението 
на комисията и нека да видим дали с тази по-ниска цена ще успеят да излязат на печалба.    
г-н Павел Гуджеров: Аз честно казано съм против местенето, защото там е едно натоварено 
кръстовище, а всички ние избягваме вече да влизаме в тази ситуация натоварено кръстовище 
да го натоварваме още повече, в предвид на рисковете за движение, които се появяват.   
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси?  
г-жа Мария Джатова: И сега предложението е да намалим и да не местим? 
г-н Младен Шишков: Да. 
г-н Георги Лесов: Други въпроси, колеги? Няма. Да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 2                                 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 158 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна на локация на обект публична общинска собственост, отдаден под наем 
на ДП „Български Спортен Тотализатор“, находящ се на адрес ул. „р. Сребра“, кв. „Генерал 
Николаево“ и промяна на тарифа образуваща наемната цена на гореспоменатия обект на 
основание чл.51б от Закона за физическото възпитание и спорта. 
  
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от ЗОС и чл. 20, ал. 3 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община 
Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и при 
обсъжданията в заседанието от 28.06.2016 г. – по предложение на общинските съветници от 
ПП „ГЕРБ” 
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Р Е Ш И:  
 

1. Да се намали наемната тарифна цена от 12.00 лв. на кв. м. определена за обект 
публична общинска собственост, находящ на адрес ул. „Река Сребра“, кв. „Генерал 
Николаево“. Тарифната цена да се намали на 8.00 лв. на кв. м., без ДДС. 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило искане с Вх. № 22-326-1/06.06.2016 г. 
от Атанас Андреев Узунов - Директор ЮРЦД на ДП „БСТотализатор“ офис Пловдив, с което е 
заявено желание за промяна на локацията на обект публична общинска собственост отдаден 
под наем на дружеството, находящ се на адрес ул. „Река Сребра“, кв. „Генерал Николаево“ и 
промяна на текущата тарифна наемна цена на кв.м. отдадена площ, на основание 
особенната структура на ДП „БСТотализатор“ и неговата широка социална и 
общественополезна функция в обществото.  
  
г-н Георги Лесов: Точка 19 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 352/24.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на земеделски 
земи от ОПФ – частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля отново за становището на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковси и предлага на Общински съвет Раковски да бъде одобрено организирането 
на търг чрез явно наддаване за отдаване под наем на имоти ОПФ, за срок от 10 години.    
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги, предполагам няма нищо неясно. Въпроси? Няма. 
Предлагам да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 159 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, 2 и 3  
от ЗОС и чл. 20, ал. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество (НРПУРОИ) 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
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1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на 
имотите, които Общината предлага за отдаване под наем през 2016 г. на ”Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, 
приета с  Решение № 56, взето с Протокол № 4/25.01.2016 г., следните имоти: 

 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 000003 Балталъка Нива ІV 54.014 Раковски 
2 016015 Кърньова кория Нива VІ 15.009 Раковски 

 
 

2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните имоти 
частна общинска собственост, а именно: 

 
 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 000003 Балталъка Нива ІV 54.014 Раковски 
2 016015 Кърньова кория Нива VІ 15.009 Раковски 
3 016034 Кърньова кория Нива VІ 3.930 Раковски 
4 077081 Ливадите Нива V 3.784 Раковски 
5 441012 Комбинатското Нива VІ 27.194 Раковски 
6 441021 Комбинатското Нива VІ 5.697 Раковски 
7 702134 Дерето запад Нива V 3.334 Раковски 

8 48948.56.12 Туните Нива ІV 19.952 Момино 
село 

 
 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Отдаването под наем е за срок от 10 /десет/ години. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 22.00 лв. /двадесет и два лева/ годишна наемна 
цена за имотите ІV категория, 20.00 лв. /двадесет лева/ годишна наемна цена за имотите V 
категория и 18.00 лв. /осемнадесет лева/ годишна наемна цена за имотите VІ категория, 
съгласно  чл. 3 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост. 
 
 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило заявление с вх. № 94T-23-
11/27.07.2015 г. от Тончо Иванов Работов, заявление с вх. № 26-1963-1/25.01.2016 г. от “Глобал 
Трейдинг” ЕООД и заявление с вх. № 26-913-1/12.02.2016 г. от “Милком България” ЕООД, с което 
е заявено желание за ползване чрез отдаването им под наем на поземлени имоти, находящ 
се в землището на гр. Раковски, Момино село, а именно: 
 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 000003 Балталъка Нива ІV 54.014 Раковски 
2 016015 Кърнова кория Нива VІ 15.009 Раковски 
3 016034 Кърнова кория Нива VІ 3.930 Раковски 
4 077081 Ливадите Нива V 3.784 Раковски 
5 441012 Комбинатското Нива VІ 27.194 Раковски 
6 441021 Комбинатското Нива VІ 5.697 Раковски 
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7 702134 Дерето запад Нива V 3.334 Раковски 

8 48948.56.12 Туните Нива ІV 19.952 Момино 
село 

 
След проверка в информационния масив при Община Раковски се установи, че имотите, за 
които е заявено искане да бъдат отдадени под наем, представляват свободни нежилищни 
имоти, поради което е налице основание за провеждане на процедура за отдаването им под 
наем, като по този начин ще постъпват регулярно за срока на договори приходи в общинския 
бюджет, чрез плащане на наемната цена от Наемателя.  
 
г-н Георги Лесов: Точка 20 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 353/24.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на проект за ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /Път, Електропровод, Водопровод и 
Канализация/, проектирани през ПИ-044 038-общински полски път, към  проект за ПУП-ПРЗ за 
промяна предназначението на ПИ-044 011 за образуване на УПИ-044 011- Обществено - 
обслужващи дейности, Заведение за обществено хранене в местността „Скелето“ по КВС на 
гр. Раковски. Г-н Шишков, моля за становището на вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Благодаря Ви г-н Председател. Най-интересната точка сте я оставили 
накрая. След доста дебати, комисията излезе със становище, а именно да бъде одобрен така 
предложения ПУП – Парцеларен план с 5 гласа ЗА, 0 – против и 2 – възд. се. Но дебатите 
продължиха и след комисията и общо взето мнението, което се оформя около тази докладна, 
че е доста спорна, което е очевидно. Изникват въпроси, на които не можем да получим 
отговори на този етап и като цяло моето предложение е да бъде поканен на среща 
собственика на  имота, да даде малко повече подробности, относно бъдещата дейност, която 
иска да развива буквално на полето. Защото за никой от общинските съветници не звучи 
логично един ресторант да бъде изграден на полето и каква ще бъде ползата за обществото от 
него и въобще има ли смисъл да бъде предприета такава инициатива при положение, че няма 
достъп до съответния парцел. Така, че аз лично ще гласувам ВЪЗД. СЕ. Колегите, както 
преценят, всеки гласува за себе си. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Шишков! Колеги, въпроси? Заповядайте г-жо Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Току що разбирам, в смисъл незнаех, че има някакъв конфликт. Мислех 
си, че е като съвсем нормална Докладна. Не смятам, че това е първия такъв случай. Подобен 
си спомням около стадиона, че беше по същия начин. Така, че не смятам за редно да викаме, 
който и да е, ако има законови основания не виждам защо трябва да отказваме одобряването 
на един такъв ПУП.  
г-н Георги Лесов: След като Председателя на комисията има съмнения аз … 
г-жа Мария Джатова: Той изказа лично мнение. 
г-н Георги Лесов: Да, всеки изразява своето мнение, аз също имам малко въпроси, относно 
този проект и аз лично също бих гласувал възд. се, но това е мое мнение не ангажирам никого 
с него. Г-н Ячев? 
г-н Йосиф Ячев: Ако мога да кажа, понеже наистина не става ясно. Претисненията на всички 
общински съветници, или по-точно мойте притеснения да кажа, всъщност извършен е смяна 
на статута на един имот в близост до парка. Там идеята е да се изгражда заведение за 
обществено хранене – пицария или нещо такова. Най-вероятно в един бъдещ момент, поне по 
наше предположение, не гадаем, но ще се поиска преминаване през парка и излаз на 
булеварда. Това означава да бъдат прекъснати велоалейте и да станат смесена зона за 
преминаване и на автомобили и на колоездачи, да бъдат отсечени дървета и въобще влизаме 
в една практика, която не е много добре. Идеята е да не отказваме на госпожата, нека да 
дойде, да каже какви са й намеренията, да видим какво иска да прави, защото оттук нататък 
за нея следват едни доста сериозни разходи за проектиране, смяна на статут и т.н.т., ако го 
вземем и това решение и дадем разрешение за ПУП. Идеята на това нещо е наистина тя да 
дойде и да обясни какво иска да прави и какво смята да прави, защото пък ние не сме 
съгласни на този етап да правим нов достъп до този имот през булеварда. За да се стигне до 
имота трябва да се минава през кв. Секирово, околовръстното шосе и по полски път, което не 
ми се вижда много изпълнимо. Просто няма как да минават през там колите. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-н Шишков. 
г-н Младен Шишков: С две думи, за да отидем да си поръчаме пица ще трябва да пътуваме 
около 500/600 м. по полски път, което е абсолютно противно на всякаква логика. И нека да сме 
наяно не става въпрос за парка, който е в момента изграден, а става въпрос за озеленяването 
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срещу блоковете. Зад него се намира този имот, буквално зад гората, което още повече 
създава въпроси по отношение на достъпа до него. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-жо Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Смятам, че е рано да правим сметка от къде ще ходим да си 
поръчваме пица, още повече, че миналата година ние сме дали предварително становище за 
изготвяне на такъв проект и считам, че госпожата, която и да е тя е направила достатъчно 
разходи за това нещо. Така, че е хубаво следващия път, когато се съгласяваме на нещо да 
помислим овреме, а не когато някой си е сменил статута и е похаряил пари сега да го 
спираме от развитие, защото щели сме да минаваме по околовръстното. Може би трябваше 
общинска администрация, когато ни предлага тази Докладна, преди това може би да вземе 
становището на г-жата, за да не се оказва, че ние сега за едни сме мащеха, а за други 
майка.     
г-н Младен Шишков: Извинявам се, г-жо Джатова, до някъде сте права, но на етап даване на 
съгласие за изготвяне на ПУП няма почти никаква яснота какво ще се случва. Ние даваме по 
принцип съгласие, за да бъде направен ПУП-а и след като вече е направен ПУП-а, тогава вече 
се вижда аджеба, за какво става въпрос. На този етап трябва да бъдат спрени нещата, защото 
в крайна сметка държавните такси по смяна на предназначението все още не са платени, 
което е по-голямото перо от процедурата. И ако ние нямаме намерение да разрешаваме 
макар, че както казвате до сега няма практика да спираме инвестиционни намерения, по-
добре да бъде спряно на този етап, отколкото да бъдат платени държавните такси и имота да 
бъде блокиран за в бъдеще.   
г-жа Мария Джатова: Ако позволите реплика? Много се извинявам колега Шишков, обаче 
вижте Решение 775 в същата Докладна, в което изрично пише, че разрешаваме изработването 
му … за изграждане на обект  Заведение за обществено хранене, което ще рече, че ние още 
тогава сме знаели какво ще се прави там.    
г-н Георги Лесов: Ако позволите и аз да се намеся, съжалявам г-н Шишков, г-жо Джатова все 
пак Вие съветница с дългогодишен стаж, с няколко мандата зад гърба си и не е тайна, че 
миналата година Вие сте хора, които сте взели участие в това Решение, но състава на 
Общински съвет след местните избори 2015 г. е променен може би на 80 %. Няма гаранция на 
това, че това, което го е мислил предния състав ще го мисли и сегашния. Мойте уважения. Г-н 
Матански. 
г-н Рангел Матански: Аз предлагам да преминаваме към гласуване, защото всеки си изрязи 
собствено мнение как ще гласува. Предлагам да гласуваме. 
г-н Георги Лесов: Г-н Ячев. 
г-н Йосиф Ячев: Г-н Председател, само да добавя, тук не става въпрос да отказваме на г-жата 
(инвеститура), искаме просто да дойде и да ни каже какво смята да прави до следващата 
сесия и да им кажем, че излаз на булеварда няма да им даваме. Ако си прави такива сметки 
– да не си ги прави. Да го кажем пред камерата и пред обществото, за да се знае. Защото в 
един момент после ще стане ама аз дадох тук една сериозна инвестиция, взел съм кредит 
Вие какво ме правите сега, съсипвате ми бизнеса. Нали, нека да сме наясно и тя да е наясно, 
за да нямаме неприятности. 
г-жа Мария Джатова: Може би е добре да кажем на всички потенциални инвеститори в този 
район, не само за г-жата, а за никой друг няма да позволим прекъсването на пътните връзки. 
Така, че хубаво да си правят сметка какво искат да правят там. И ако заведението на г-жата 
потръгне всички други да имат в предвид, че за тях няма да е по-различен аршина. 
г-н Георги Лесов: Съгласен съм, благодаря! Колеги, други мнения? Ако няма предлагам да 
гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 1       
Против: 1         
Възд.се: 17                                  
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1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – възд. се  
8. Любов Степановна Кориновска – възд. се 
9. Рангел Георгиев Матански – възд. се 
10. Мария Димитрова Нанчева – възд. се  

11. Младен Николов Шишков – възд. се  
12. Георги Николаев Лесов – възд. се 
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – възд. се  
15. Петър Григоров Терзийски – възд. се  
16. Мария Йосифова Гиева – възд. се  
17. Младен Минчев Мандраджийски – възд. се 
18. Йосиф Серафимов Ячев – възд. се  
19. Донка Неделчева Неделчева – възд. се  
20. Божидар Георгиев Замярски – възд. се  
21. Славейко Милков Белчев – против  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 160 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Път, Електропровод, Водопровод и Канализация/, проектирани през ПИ-044 038-общински 
полски път, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-044 011 за образуване 
на УПИ-044 011- Обществено - обслужващи дейности, Заведение за обществено хранене в 
местността „Скелето“ по КВС на гр.Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
 
Проект за ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /Път, Електропровод, 
Водопровод и Канализация/, проектирани през ПИ-044 038-общински полски път, към  проект 
за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-044 011 за образуване на УПИ-044 011- 
Обществено - обслужващи дейности, Заведение за обществено хранене в местността 
„Скелето“ по КВС на гр.Раковски. 
 
Проектът е изложен в сградата на Общината, в стая № 2 на І-я етаж. 
                                                               
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в   „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № №26-1988-1 от 22.02.2016 
г. на  Нела Хр. Минчева. ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски  с Решение I, взето с 
Протокол № 17 от 27.04.2016 г. е допуснал представения проект за ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-
044 011 за образуване на УПИ-044 011- Обществено - обслужващи дейности, Заведение за 
обществено хранене, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Скелето“ по КВС на гр.Раковски. 
Към  искането  са приложени  следните документи:  ПУП - Парцеларен  план за техническата 
инфраструктура /Път, Електропровод, Водопровод и Канализация/ 
Решение  №  775,  взето  с  Протокол  № 56  от 28.08.2015 г.  на  Общински съвет Раковски за 
предварително  съгласие, Решение  № КЗЗ-08  от  29.02.2016 г. на МЗХ, Удостоверение на,  изх. 
№  118  от 29.01.2016г.  на  „Напоителни системи” ЕАД, Становище на ЕВН Кец Раковски № 
16046599-1 от 06.11.2015 г., Становище на „ВиК“, изх. № 2288 от 27.10.2015 г., Здравно 
заключение,  изх. № 645 от 04.02.2016 г. на РЗИ Пловдив, Препис от Решение І, взето  с  Протокол  
№ 17 от 27.04.2016 г. на ЕСУТ, Съобщение на ОбА, изх. № 94Н-1481-1 от 27.04.2016 г. за 
допускане на проекта и Акт за постъпили възражения от 19.05.2016 г. 
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РЕШЕНИЕТО НЕ БЕШЕ ВЗЕТО, ПОРАДИ ЛИПСА НА МНОЗИНСТВО! 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 21 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 354/24.06.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на проект за ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /Път и Електропровод/, проектирани през 
ПИ-000 047-общински полски път и ПИ- 000 048- напоителен канал, към  проект за ПУП-ПРЗ за 
промяна предназначението на ПИ-101 073 за образуване на УПИ-101 073 - Производствена и 
складова дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. 
Стряма, община Раковски. Г-н Шишков, вашата комисия е водеща, моля за становище. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, по тази Докладна нямаше никакви драми, 
комисията с единодушие дава съгласие да бъде одобрен.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков. Колеги, мнения по тази точка? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 161 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Път и Електропровод/, проектирани през ПИ-000 047-общински полски път и ПИ- 000 048- 
напоителен канал, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-101 073 за 
образуване на УПИ-101 073 - Производствена и складова дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и 
Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На осн.чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, проект за ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /Път и Електропровод/, проектирани през 
ПИ-000 047-общински полски път и ПИ- 000 048-канал, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на ПИ-101 073, за образуване на УПИ-101 073 - Производствена и складова 
дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, 
община Раковски 
 
Проектът е изложен в сградата на Общината, в стая № 2 на І-я етаж. 
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На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в   „Държавен 
вестник”, решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с   вх.№ 26-2027-1 от 02.02.2016г. 
на  Дамян Атанасов Иванов. ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски  с Решение V, 
взето с Протокол № 5 от 03.02.2016 г. е допуснал представения проект за ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура /Път и Електропровод/, проектирани през ПИ-000 047-
общински полски път и ПИ- 000 048-канал към проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението  на ПИ-101 073 за  образуване на УПИ-101 073 – Производствена и складова 
дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, 
община Раковски. 
 
Към искането са приложени  следните документи: ПУП - Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /Път и Електропровод/, Решение № 706, взето с Протокол № 52 от 30.04.2015 г. 
на Общински съвет Раковски за предварително съгласие, Здравно заключение Изх. № 6158 от 
13.10.2015 г. на РЗИ Пловдив, Удостоверение с Изх. № 977  от  08.10.2015 г. на „Напоителни 
системи” ЕАД, Становище на ЕВН Кец - Раковски № 15432188-1 от 29.07.2016 г., Препис  от 
Решение V, взето с Протокол № 5 от 03.02.2016 г. на ЕСУТ при Община Раковски, Съобщение  
на ОбА, Изх. № 94Д-896-1 от 04.02.2016 г. за допускане на проекта и Акт за постъпили 
възражения от 10.03.2016 г.  
 
 
г-н Георги Лесов: Следваща точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. Г-жо 
Гиева, моля за становището на вашата комисия.  
г-жа Мария Гиева: Уважаеми колеги, комисията разгледа всички постъпили молби от граждани 
на Община Раковски и на основание чл. 7 от Наредбата за подпомагане на социално слаби 
граждани от бюджета на Община Раковски одобрява следните лица: 

- Славчо Серафимов Ячев в от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Йосиф Ченков Балински от гр. Раковски – 50 лв.; 
- Ивана Йозова Лукова от гр. Раковски – 50 лв.; 
- Петър Венков Леков от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Пенка Иванова Запрянова от с. Чалъкови – 100 лв. и  
- Иван Ботев Марков от гр. Раковски – 50 лв. 

 
Това са одобрените лица. 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-жо Гиева! Колеги, въпроси, мнения? Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 1        
Възд.се: 0                                 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 162 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Отпускане на еднократни помощи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за подпомагане на 
социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски 
 
По предложение на: Мария Гиева – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности” 

Р Е Ш И: 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Славчо Серафимов Ячев с ЕГН: 6907244487 и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Москва” № 54, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Йосиф Ченков Балински с ЕГН: 5004294448 и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 90, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

3. Ивана Йозова Лукова с ЕГН: 4806094410 и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 111, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

4. Петър Венков Леков с ЕГН: 5312134480 и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Перник” № 32, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Пенка Иванова Запрянова с ЕГН: 4609144878 и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „Авлига” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Иван Ботев Марков с ЕГН: 6712234526 и постоянен адрес: гр. Раковски, 
 община Раковски, ул. „Техеран” № 1А, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 
 
г-н Георги Лесов: И последна точка от Дневния ред, любимата на някои: Питания. Моля 
заповядайте. Няма питания. В такъв случай закривам заседанието. 
 
                                      
 

/ Заседанието приключи в 15:30 часа/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Председател на Общински съвет Раковски: 
           /Георги Лесов/ 

 


