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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 № 11 
 

от 28.07.2016 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: Ралица Костадинова Сатанска, Йордан Христев Неделчев, 
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  
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски 
Йовко Стефанов Романов – Зам. 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 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на с. Болярино 
 
главен инспектор Георги Илиев – началник на РУП – Раковски 
 
 
 
Г-н Георги Лесов, Председател на Общински съвет: Добър ден колеги! Почти всички сме 
налиния, приветствам Ви с добре дошли! Имаме необходимия кворум, за откриване на 
редовното заседание на Общински съвет Раковски за месец юли 2016 година. На 
заседанието присъстват: г-н Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски, зам. кметове на 
общината, кметове на кметства и 19 общински съветника.  Материалите са изпратени до 
всеки един от Вас, предполагам сте се запознали с тях, както и с Проектодневния ред. Някой 
да има забележки по него? Ако няма, предлагам да гласуваме така предложения Дневен 
ред. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20  
За: 20 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 
1. Официално представяне на новия началник на РУП – Раковски - главен инспектор Георги 
Илиев. 
   
2. Писмо с Вх. № 373/15.07.2016 г. от Областен управител на област Пловдив, относно връщане 
за ново обсъждане на Решение №156 и Решение №158, взети с Протокол № 10/28.06.2016 г. 
 
3. Докладна записка с Изх. № 80/25.07.2016 г. от Георги Лесов – Председател на Общински 
съвет - Раковски, относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. 
 
4. Предложение с Вх. № 368/14.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна общинска 
собственост. 
 
5. Предложение с Вх. № 369/14.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 
31.08.2012 г., в сила от 31.08.2012г. до 31.08.2017 г., между Община Раковски (наемодател) и Ана 
Георгиева Инджова (наемател). 
 
6. Предложение с Вх. № 370/14.07.2016 г.от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ “Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Шишманци върху общинска земеделска земя в размер на 5.699 дка в землището 
на с. Шишманци, Община Раковски. 
 
7. Докладна записка с Вх. № 371/15.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно съществуването на самостоятелни паралелки под норматив в ОУ “Д-р 
Петър Берон” - с. Чалъкови Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес”. 
 
8. Докладна записка с Вх. № 372/15.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно съществуването на самостоятелна паралелка под норматив в ОУ “Гео 
Милев” - с. Белозем, Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
9. Докладна записка с Вх. № 374/18.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по 
«Инвестиционна програма за климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване 
на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени услуги в 
административната сграда на Община Раковски. 
 
10. Докладна записка с Вх. № 380/20.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по 
«Инвестиционна програма за климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване 
на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни 
дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1929“ с. Шишманци. 
 
11. Предложение с Вх. № 383/21.07.2016 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 безвъзмездно право на ползване на 
имот - частна общинска собственост. 
  
12. Предложение с Вх. № 384/21.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 000502, с площ 0,490 дка, находящ се в гр. Раковски, 
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община Раковски, област Пловдив, местността “Саят” от „Пасище, мера” на „Друга 
селскостопанска територия”. 
 
13. Предложение с Вх. № 385/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализация на  разчета за капиталови разходи  на Община Раковски за 
2016 г. 
 
14. 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. 
 
15. Предложение с Вх. № 386/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: 
„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“, подобект: “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ - с. СТРЯМА - ЕТАП 2016 г. ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА 
ТЕРИТОРИЯ“ в местността „Перселик“ по КВС на с. Стряма, Община Раковски. 
 
16. Предложение с Вх. № 387/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Трасета за външно 
електроснабдяване, водоснабдяване и канализация“ за   УПИ 000 714 - За сметище, 
Компостираща инсталация, образуван от ПИ-000 714, представляващ земеделска земя за 
процедура за промяна на предназначението в землището на гр. Раковски, местност 
„Станчева могила”. 
 
17. Предложение с Вх. № 388/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: „КАБЕЛНА 
ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 -полски път в местността „Савака“ 
по КК на с. Момино село, Община Раковски.  
 
18. Предложение с Вх. № 389/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна общинска 
собственост. 
 
19. Предложение с Вх. № 390/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ – частна общинска 
собственост. 
 
20. Докладна записка с Вх. № 391/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отчет за извършени разходи от Кмета на Община Раковски за 
командировка в чужбина. 
 
21. Предложение с Вх. № 392/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски 
на насроченото за 12.08.2016 г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
 
22. Докладна записка с Вх. № 393/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно информация за извършените вътрешни компенсирани промени по 
уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 
“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на Община Раковски 
за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 
 
23. Докладна записка с Вх. № 394/22.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на „План за действие на Община Раковски в изпълнение на 
областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
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граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в 
сходна на ромите ситуация 2016-2020 г.”. 
 
24. Предложение с Вх. № 395/25.07.2016 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. 
 
25. Отпускане на еднократни помощи.  
 
26. Питания.  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от днешния Дневния ред искам официално да Ви представя 
новия началник на РУП – Раковски - главен инспектор Георги Илиев. 
главен инспектор Георги Илиев: Г-н Кмете, уважаеми дами и господа общински съветници, 
ще се представя в кратка форма.  През 2002 година завърших Академията на МВР с 
бакалавърска степен по специалността “Противодействие на престъпността и охрана на 
обществения ред”. През 2007 година придобих образователно-квалификационна степен 
“магистър” по специалност “Право” във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и 
Методий”. В системата на МВР започнах работа през 2002 година, като разузнавач в Пето 
Районно управление в Пловдив. През 2011 година бях назначен на длъжност началник на група 
“Криминална полиция” към сектор “Престъпления по пътищата”, който оглавих от началото на 
2016 година.  
Семеен съм, с едно дете. 
г-н Никола Стоянов: От региона сте. Не от Общината, но от региона. 
главен инспектор Георги Илиев: Да, от региона съм, но живея в Пловдив. 
До момента са регистрирани 15 престъпления, по които е образувано бързо производство. 
Повечето от нарушителите са задържани за шофиране на МПС след употреба на алкохол. 
Благодарение и на кмета, че ни осигури финансова подкрепа, предвиждаме всяка седмица в 
определено време и място ще се извършват проверки на МПС-та. От другата седмица ще 
имаме нов служебен автомобил. Предвиждаме и активна борба и превенция с масови и 
обществени прояви. Това е в общи линии за мен, ако вие имате въпроси… 
г-н Павел Гуджеров: Смятам, че е редно, когато има възможност да ги подпомагаме 
финансово, защото Община Раковски и РУП трябва да вървят ръка за ръка, защото става 
въпрос за доброто развитие на общината и овладяване на престъпността, до колкото е 
възможно.    
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Г-н Стоянов. 
г-н Никола Стоянов: Колко пари струва този арест да се подготви по европейски изисквания? 
Не може в село при извършено престъпление да сме задържали нарушителя и да няма кой да 
го прибере, да го отведе в ареста, защото нямало пари за гориво да дойдат до мястото.  
главен инспектор Георги Илиев: Парите знаете от къде се отпускат – от нашето министерство. 
Говори се и се надяваме, че ще има развитие по въпроса. 
г-жа Мария Джатова: Вие знаете ли с какво се захващате в Община Раковски? 
главен инспектор Георги Илиев: Да, знам с какво се захващам. Основното е, че се отглеждат 
много растения на територията на общината. Тази реалност изисква общ подход за 
противодействие на основни фигури в престъпния свят. Нещо повече, активното 
противодействие на организираната наркопрестъпност предполага системното прилагане на 
проактивния и проектния подход за разбиването и ликвидирането на представляващите най-
голяма заплаха престъпни групи и мрежи, съчетано с арести и конфискации на активи, както 
и елиминиране на факторите, улесняващи извършването на престъпления и затрудняващи 
действията на правоохранителните органи. Видеоконтрола също много помага. С жителите от 
ромски произход ще бъдат много строги мерките, както и за останалите. 
Другата седмица очакваме още служители. 
г-н Рангел Матански: До момента не сме намерили решение за кражбите – в селата, по 
полето, в залесените места. Надявам се с Вас да разрешим този проблем. 
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г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? 
г-жа Мария Джатова: Да пожелаем успех на господина, да не се върне твърде скоро в 
Пловдив.  
главен инспектор Георги Илиев: Нямам никакво намерение да се връщам и както казах 
запознат съм добре с всички престъпни дейности в Общината, както и с контрабандата, 
пропуснах да спомена преди малко. 
г-н Георги Лесов: Да благодарим на г-н Илиев, че ни отдели от времето си и да му пожелаем 
успех от тук, нататък. Довиждане. 
 

/13:25 часа 
главен инспектор Георги Илиев – излиза от залата/ 

 
г-н Георги Лесов: Да продължим с втора точка от Дневния ред: Писмо с Вх. № 373/15.07.2016 г. 
от Областен управител на област Пловдив, относно връщане за ново обсъждане на Решение 
№156 и Решение №158, взети с Протокол № 10/28.06.2016 г. 
Предполагам всички сте запознати с тези две решения. Става въпрос за Решение № 156 -  
промяна характера от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска 
собственост /ЧОС/ на „Язовир” и Решение № 158 - Промяна на локация на обект публична 
общинска собственост, отдаден под наем на ДП „Български Спортен Тотализатор“. Г-н 
Матански вашата комисия е водеща, моля за нейното становище.  
г-н Рангел Матански: Мнението на комисията Законност и обществен ред  е съответно да 
се отменят тези две Решения. 
г-н Георги Лесов: Колеги, смятам, че няма смисъл да оспорваме волята на Областния 
управител. Предлагам да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 163 

 
 

    Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Преразглеждане на Решение № 156 и Решение № 158, взети с Протокол № 
10/28.06.2016 г., върнати за ново обсъждане с писмо Изх. № АК-01-164#2/13.07.2016 г. на 
Областен управител – Пловдив. 
  
На основание: чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Общински съветник 



стр. 6 
 

 
Р Е Ш И:  

 
Отменя Решение № 156 и Решение № 158, взети с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно 
заседание на Общински съвет – Раковски. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Изх. № 80/25.07.2016 г. от 
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски, относно отчет за дейността на 
Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. Предполагам сте се 
запознали с него, беше изпратено до всички, ако трябва да го изчетем.  
г-н Рангел Матански: Становище на комисията, няма ли? 
г-н Георги Лесов: Ако желаете. 
г-н Рангел Матански: Подкрепяме Ви. 
г-н Георги Лесов: И аз така си помислих. Колеги, да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 164 

 
      Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2016 – 
30.06.2016 г. 

На основание: чл. 21, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Общински съвет – Раковски приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите 

комисии за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. 
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МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия 
отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. 
 
 
 
 
 
 

Отчет за работата  
на Общински съвет Раковски за периода  

01.01.2016 – 30.06.2016 год. 
 
 
 
 
 

   В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет. 
 
 
   Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
 
   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в съответствие 
с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република България и е 
подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и откритост. 
 
   Съгласно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите 
комисии и взаимодействието с общинска администрация в Общински съвет са създадени 
шест постоянни комисии, които работят съзнателно през цялото време на отчетния период и 
всички постъпили предложения и докладни записки са разглеждани на време. 
 
   Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с общинска 
администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на община Раковски. 
 
   През отчетния период са проведени 6 заседания на Общинския съвет и 1 гласуване чрез 
подписка. Заседанията се провеждат при изключително редовно участие на всички общински 
съветници. Общия брой отсъствия за тези сесии са 4. 
 
   За отчетния период са взети 112 решения на Общински съвет Раковски, от които само 3 
върнати от Областния управител на област Пловдив, съгласно правомощията му произтичащи 
от чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
 
   Всички актове на Общински съвет – Раковски са връчени на общинска администрация чрез 
Кмета на общината и са публично достъпни на интернет страницата на Общината 
www.rakovski.bg. 
 
 

/г-н Рангел Матански – излиза от залата/ 
 
 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 368/14.07.2016 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 за становището 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 
бъде отдадено помещение под наем в здравно заведение, за лекарски кабинет на Д-р 
Андрей Лесов.   
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г-н Георги Лесов: Колеги, коментари по темата? 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  
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 № 165 

 
  Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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 20.75 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните 
помещения частна общинска собственост, а именно: 
- лекарски кабинети с площ 20.75 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, 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. № 26-427-
1/08.04.2016 г. от ЕТ “Д-р Андрей Лесов – АИППДМ”, ЕИК 115540764, със седалище и адрес на 
управление в гр. Раковски, ул. “Люлин” № 28, с което е заявено желание за ползване чрез 
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отдаването под наем на лекарски кабинет с площ 20.75 кв. м., находящи се на първи етаж от 
поликлиника в кв. Секирово, гр. Раковски. 
 
 
 
г-жа Мария Джатова: Аз имам един въпрос, ако позволите? Слушам, че се коментира кой 
поддържа клиниката отвътре? 
г-н Павел Гуджеров: Ние имаме грижата. Благодарение на Вас в началото на годината 
гласувахте за ремонт на покрив на поликлиниката в кв. Секирово. 
г-жа Мария Джатова: Не може ли и докторите да си ги поддържат? 
г-н Павел Гуджеров: Те си правят козметични ремонти отвътре, като шпакловки, боядисване, но 
нищо друго, за останалото имаме грижата ние. 
 

/г-н Рангел Матански – влиза в залата/ 
 
г-н Георги Лесов: Продължаваме с пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 
369/14.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно удължаване 
срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г., в сила от 31.08.2012г. до 
31.08.2017 г., между Община Раковски (наемодател) и Ана Георгиева Инджова (наемател). Г-н 
Ячев, отново моля за вашето становище. 
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 удължаване срока на договор с максимално допустимия по закон срок, т.е. 5 години. 
г-н Георги Лесов: Да поясня, става въпрос за две «Оризища», които се намират в землището 
на с. Шишманци. Колеги, въпроси? Няма. Нека да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 166 

 
    Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г., в 
сила от 31.08.2012 г. до 31.08.2017 г., между Община Раковски (наемодател) и Ана Георгиева 
Инджова (наемател). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски  
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на договор за наем 
на недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г., в сила от 31.08.2012г. до 31.08.2017 г., между 
Община Раковски (наемодател) и Ана Георгиева Инджова (наемател). 

      2. Договорът да бъде удължен с 5 /пет/ години до максимално допустимия по закон срок.         
      3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване срока 
на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
 
 
МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление с вх. № 26-1984-1/21.06.2016 г. от Ана Георгиева 
Инджова, която желае да й бъде удължен срокът на договора за наем до максимално 
допустимия по закон срок, за: 

- ПИ № 001001, с площ от 25.865 дка., с НТП “Оризище”, V категория, находящ се в 
землището на с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, в местност 
“Мерите”; 

- ПИ № 001003, с площ от 30.390 дка., с НТП “Оризище”, V категория, находящ се в 
землището на с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, в местност 
“Мерите”. 

 
 
г-н Георги Лесов: Точка шеста от Дневния ред: Предложение с Вх. № 370/14.07.2016 г.от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Шишманци върху общинска земеделска земя в 
размер на 5.699 дка в землището на с. Шишманци, Община Раковски. 
Г-н Ячев, отново вашата комисия е водеща. 
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 учредяването на безвъзмездно право на ползване на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” с. 
Шишманци върху общинска земеделска земя. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Предлагам да гласуваме. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
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 – 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  
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Р Е Ш Е Н И Е № 167 
 

   Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” с. 
Шишманци върху общинска земеделска земя в размер на 5.699 дка в землището на с. 
Шишманци, Община Раковски.  
 
На основание: § 6 от ПЗР на Закона за народните читалища 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
  1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на 

ползване на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Шишманци, с което е заявено желание за 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху общинска земеделска земя в размер на 
5.699 дка в землището на с. Шишманци, Община Раковски, за: 

- ПИ № 023050, с площ от 2.185 дка., с НТП “Нива”, находящ се в землището на с. 
Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, в местност “Минкови исаци”; 
- ПИ № 028038, с площ от 3.514 дка., с НТП “Нива”, находящ се в землището на с. 
Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, в местност “Помпена станция” 

      2. Договорът да бъде сключен за 10 /десет/ години. 
      3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи договор за учредяване 
безвъзмездно право на ползване. 
 
МОТИВИ: Във връзка с постъпила молба с вх. № 76-08-4/09.06.2016 г. от НЧ “Св. Св. Кирил и 
Методий” с. Шишманци, с което е заявено желание за учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху общинска земеделска земя в размер на 5.699 дка в землището на с. 
Шишманци, Община Раковски, за: 

- ПИ № 023050, с площ от 2.185 дка., с НТП “Нива”, находящ се в землището на с. 
Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, в местност “Минкови исаци”; 

- ПИ № 028038, с площ от 3.514 дка., с НТП “Нива”, находящ се в землището на с. 
Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, в местност “Помпена станция”. 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седма от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 371/15.07.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно съществуването на 
самостоятелни паралелки под норматив в ОУ “Д-р Петър Берон” - с. Чалъкови Община 
Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни финансови средства 
за нормално протичане на учебния процес”. Г-н Замярски, моля за становище на вашата 
комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, комисията по 
Образование, спорт,  туризъм, култура и религия разгледа Докладната записка на г-н 
Кмета – Павел Гуджеров и предлага на Общински съвет – Раковски, да приеме така 
направеното предложение и да одобри съществуването на самостоятелни паралелки под 
норматив, както следва: 
 

IV клас самостоятелна паралелка с 15 ученика – 1 бройка под норматив  
V клас- самостоятелна паралелка с  14 ученика – 4 бройки  под норматив 
VІ клас- самостоятелна паралелка с  17 ученика- 1 бройка под норматив 
VІІ клас – самостоятелна паралелка с 16 ученика – 2 бройки под норматив. 
 

Също и да одобри общо дофинансиране – 1208 лв. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Нека да гласуваме.  
 
 



стр. 12 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 168 

 
     Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Съществуването на самостоятелни  паралелки под норматив  в ОУ “Д-р Петър 
Берон” - с. Чалъкови  Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 на МОН 
от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. Дава съгласие за съществуването на самостоятелни паралелки под норматив  за 

учебната 2016/2017 г. в ОУ “Д-р Петър Берон” - с. Чалъкови както следва:  
 

IV клас самостоятелна паралелка с 15 ученика – 1 бройка под норматив  
V клас- самостоятелна паралелка с  14 ученика – 4 бройки  под норматив 
VІ клас- самостоятелна паралелка с  17 ученика- 1 бройка под норматив 
VІІ клас – самостоятелна паралелка с 16 ученика – 2 бройки под норматив 

 
 

 2. Дава съгласие за дофинансиране на  самостоятелните  паралелки под норматив  
като осигурява 10 на сто от Единния разходен стандарт за бройките под норматив, а именно: 
 

 IV клас -1 бройка под норматив х 10 % от 1 511 лв. ЕРС = 151 лв. 
  V клас - 4 бройки  под норматив х 10% от 1 511 лв. ЕРС = 604 лв. 

VІ клас- 1 бройка под норматив  х 10% от 1 511 лв. ЕРС = 151 лв. 
  VІІ клас - 2 бройки под норматив х 10% от 1 511 лв. ЕРС = 302 лв. 

  
                                                                             Общо за дофинансиране:    1 208 лв.  
 
 

МОТИВИ: С докладна записка вх. № 67-21-2/24.06.2016 г. Директорът на ОУ “Д-р Петър 
Берон”, с. Чалъкови – г-н Ангел Шиков предлага за одобрение от  Общински съвет   
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съществуването на самостоятелни паралелки под норматив през новата 2016/2017 учебна 
година както следва: 
 

 IV клас самостоятелна паралелка с 15 ученика – 1 бройка под норматив  
 V клас- самостоятелна паралелка с  14 ученика – 4 бройки  под норматив 
 VІ клас- самостоятелна паралелка с  17 ученика- 1 бройка под норматив 
 VІІ клас – самостоятелна паралелка с 16 ученика – 2 бройки под норматив 

 
Съгласно чл. 11, ал. 4  от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена когато общият брой на учениците в 
съответните паралелки надвишава 80 ученика какъвто е случаят в ОУ “Д-р Петър Берон” – с. 
Чалъкови допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се 
осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на 
допълнителните средства се определя от финансиращия орган.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Дневния ред, която е сходна на предходната: Докладна 
записка с Вх. № 372/15.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, 
относно съществуването на самостоятелна паралелка под норматив в ОУ “Гео Милев” - с. 
Белозем, Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
Г-н Замярски, моля отново за становище на вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Докладната е идентична с предходната. Тук се касае за една 
пааралелка под норматив – шест броя под норматив и общ брой за дофинансиране – 906 лв. 
Комисията предлага на Общински съвет – Раковски, да приеме така направеното 
предложение.  
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
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 – 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  

 
  

/г-жа Мария Джатова гласува ПРОТИВ, поради техническа грешка. 
След което обяви, че гласува ЗА/ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 169 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Съществуването на самостоятелна  паралелка под норматив  в ОУ “Гео Милев” - с. 
Белозем,  Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 на МОН от 
29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1. Дава съгласие за съществуването на самостоятелна паралелка под норматив  за 

учебната 2016/2017 г. в ОУ “Гео Милев”, с. Белозем както следва:  
 

VІIІ клас – самостоятелна паралелка с 12 ученика – 6 бройки под норматив 
 
 

 2. Дава съгласие за дофинансиране на  самостоятелната  паралелка под норматив  
като осигурява 10 на сто от Единния разходен стандарт за бройките под норматив, а именно: 
 

  
  VІIІ клас - 6 бройки под норматив х 10% от 1 511 лв. ЕРС= 906 лв. 

  
                                                                       Общо за дофинансиране:    906  лв.  
 
           
МОТИВИ: С докладна записка вх. № 26-1123-12/30.06.2016 г. Директорът на ОУ “Гео Милев”, с. 
Белозем – г-жа Диана Генова предлага за одобрение от  Общински съвет   съществуването на 
самостоятелна паралелка под норматив през новата 2016/2017 учебна година както следва: 
 

 VІIІ клас – самостоятелна паралелка с 12 ученика – 6 бройки под норматив 
 

Съгласно чл.11, ал.4  от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена когато общият брой на учениците в 
съответните паралелки надвишава 80 ученика какъвто е случаят в ОУ “Гео Милев” – с. Белозем 
допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се осигуряват по 
преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните 
средства се определя от финансиращия орган.  
  
 
 
г-жа Мария Джатова: Имам един въпрос във връзка с училището какво решихте да правите с 
него и правили ли сте ревизия? 
г-н Павел Гуджеров: Както знаете и го коментирахме нас не ни питаха, нас ни задължиха 
училището да стане Общинско. Относно ревизията г-жа Бакова е тук, тя може да даде отговор. 
г-жа Татяна Бакова: От 01.08.2016 г. училището става Общинско и чак тогава можем да 
направим ревизия.  
 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 374/18.07.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно кандидатстване на Община 
Раковски с проектно предложение по «Инвестиционна програма за климата» от  Националния 
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доверителен екофонд - Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на 
качествени обществени услуги в административната сграда на Община Раковски. Г-н 
Матански, моля за становище. 
г-н Рангел Матански: Благодаря г-н Лесов, постоянната комисия Законност и обществен ред 
се запозна с Докладната записка на кмета на Община Раковски и предлага на Общински 
съвет – Раковски да даде съгласие Община Раковски да кандидатства с проектно 
предложение: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени 
обществени услуги в административната сграда на Община Раковски“ - по «Инвестиционна 
програма за климата» от  Националния доверителен екофонд. Да упълномощи кмета и 
съответно да даде разрешение да бъдат предвидени в бюджета необходимите средства за 
съфинансиране на проекта. 
г-н Георги Лесов: Предполагам, че след изчерпателния отговор на г-н Матански няма въпроси. 
Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 - 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 № 170 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по «Инвестиционна 
програма за климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване на енергийно-
ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени услуги в административната 
сграда на Община Раковски. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет Раковски: 
 
 
 I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие 
на общината. 
          II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства с проектно предложение: 
„Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени 
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услуги в административната сграда на Община Раковски“ - по «Инвестиционна програма за 
климата» от  Националния доверителен екофонд 

III. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи 
необходимите документи за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд. 

IV. Да бъдат предвидени в бюджета на Община Раковски за 2017 година необходимите 
средства за съфинансиране на проекта. 
 
 
МОТИВИ: Община Раковски подготвя проектно предложение по «Инвестиционна програма за 
климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване на енергийно-ефективни мерки 
за предоставяне на качествени обществени услуги в административната сграда на Община 
Раковски. 
 Целта на програмата за климата на инвестицията е да се насърчават инициативи, които 
водят до пряко или непряко намаляване на емисиите на парниковите газове. 
 През 2015год. е извършено енергийно обследване на цитираната административна 
сграда като заключението на същото е:  
 Извършеното енергийно обследване показва, че при съществуващото състояние на 
сградата и системата за топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни 
норми за топлинен комфорт. Разглежданата сграда принадлежи към клас на 
енергопотребление С, което представлява висок разход на енергия. 
 При предвидените енергоспестяващи мерки е установен потенциал за намаляване на 
действително необходимия разход на енергия в размер на 67,559MWh/год. с екологичен 
еквивалент 13.65 тона спестени емисии СО2 
 След прилагането на предвидените ЕСМ сградата ще принадлежи към клас на 
енергопотребление В и ще бъде с повишени санитарно-хигиенни характеристики. 
 За постигане на предвидените резултати от обследването на енергийна ефективност е 
необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, 
както и въвеждане на енергиен мониторинг. Необходимо е предписаните ЕСМ да бъдат 
въведени в срок до три години от датата на извършеното енергийно обследване.  
 
  Основните принципи на функциониране на ИПК са следните:  

 Целево разходване на средства за позеленяване от Европейската схема за търговия с 
емисии;  

 Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на 
парникови газове;  

 Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.  
 
 Начини и размер на финансиране: 
  
Безвъзмездно финансиране на определен процент от общия размер на инвестицията като за 
отделните типове бенефициери този процент е както следва:  

 За публични институции (държавни органи, общини), регистрираните вероизповедания, 
лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и 
други юридически лица, създадени за задоволяване на обществени интереси (научни 
организации, културни институти, читалища, професионални камари и др.) финансирането e 
- до 85% от инвестиционните разходи. В този процент влиза финансиране на СМР, включително 
авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол, които общо могат да стигат до 3% от 
стойността на строително-монтажните работи (СМР).  

 За сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на Закона за управление на 
етажната собственост – e до 70%  
 
За лицата, осъществяващи стопанска дейност (лица, регистрирани по Търговския закон, 
Закона за кооперациите, лица осъществяващи стопанска дейност чрез място на стопанска 
дейност или клон, лица упражняващи свободни професии и др.) - до 30%.  

 За лечебни заведения, регистрирани съгласно Закона за лечебните заведения, които са 
общинска и/или държавна собственост, средствата се отпускат на собственика или 
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собствениците, съобразно дяловото им участие в капитала на лечебното заведение, с цел 
целева субсидия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност при спазване на 
изискванията на Закона за лечебните заведения и финансирането е до 85 % от 
инвестиционните разходи.  

Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура едно от основните 
изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на 
община Раковски за финансиране по  «Инвестиционна програма за климата» от  
Националния доверителен екофонд. 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред, която е идентична с предходната: Докладна 
записка с Вх. № 380/20.07.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, 
относно кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по «Инвестиционна 
програма за климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване на енергийно-
ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно 
читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1929“ с. Шишманци. 
Г-н Матански, отново вашата комисия е водеща. 
г-н Рангел Матански: Двете докладни са идентични, съответно комисията предлага на 
Общински съвет – Раковски същите неща, да даде съгласие Община Раковски да 
кандидатства с проектно предложение: Внедряване на енергийно-ефективни мерки за 
предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий - 1929“ с. Шишманци  по «Инвестиционна програма за климата» от  
Националния доверителен екофонд. Да упълномощи Кмета да подготви и представи 
необходимите документи за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд. И 
избора на цвят да се съгласува с кмета на селото. 
г-н Георги Лесов: Когато стигнем до там ще го попитаме. Въпроси по тази тема? Няма. Моля 
да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 171 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по «Инвестиционна 
програма за климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване на енергийно-
ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно 
читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1929“ с. Шишманци. 
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На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет Раковски: 
 

 I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие 
на общината. 
          II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства с проектно предложение: - 
Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-
културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1929““с.Шишманци  по 
«Инвестиционна програма за климата» от  Националния доверителен екофонд 

III. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи 
необходимите документи за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд. 

IV. Да бъдат предвидени в бюджета на Община Раковски за 2017 година необходимите 
средства за съфинансиране на проекта. 
 
 
МОТИВИ: Община Раковски подготвя проектно предложение по «Инвестиционна програма за 
климата» от  Националния доверителен екофонд - Внедряване на енергийно-ефективни мерки 
за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий - 1929““с.Шишманци   
 Целта на програмата за климата на инвестицията е да се насърчават инициативи, които 
водят до пряко или непряко намаляване на емисиите на парниковите газове. 
 Извършеното детайлно енергийно обследване на обект: Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий - 1929““с.Шишманци, Община Раковски, Област Пловдив показва, че при 
съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване за осигуряване 
необходимите санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт за сградата следва да се 
осигури енергия за отопление в размер на 224 178 KWh/y. 
 В детайлното енегргийно обследване се определени действителните топлотехнически 
характеристики ( коефиценти на топлопреминаване) на сградните ограждащи елементи – 
стени, покрив и дограма, които са със значително по-високи стойности в сравнение с 
референтните. 
 Извръшено е моделно изследване на обекта и е определен неговият клас на 
енегропотребление към датата на детайлното обследване – клас F. 
 Установен е потенциал за намаляване на нормализирания разход на енергия в размер 
на 122 465  KWh/y. След установяване на този потенциал годишният разход на енергия ще се 
намали от 230 049 KWh/y до 107 584 KWh/y, което е икономия от 53%. 
  Основните принципи на функциониране на ИПК са следните:  

 Целево разходване на средства за позеленяване от Европейската схема за търговия с 
емисии;  

 Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на 
парникови газове;  

 Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.  
 
 Начини и размер на финансиране: 
  
Безвъзмездно финансиране на определен процент от общия размер на инвестицията като за 
отделните типове бенефициери този процент е както следва:  

 За публични институции (държавни органи, общини), регистрираните вероизповедания, 
лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), както и 
други юридически лица, създадени за задоволяване на обществени интереси (научни 
организации, културни институти, читалища, професионални камари и др.) финансирането e 
- до 85% от инвестиционните разходи. В този процент влиза финансиране на СМР, включително 
авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол, които общо могат да стигат до 3% от 
стойността на строително-монтажните работи (СМР).  
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 За сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на Закона за управление на 
етажната собственост – e до 70%  
 
За лицата, осъществяващи стопанска дейност (лица, регистрирани по Търговския закон, 
Закона за кооперациите, лица осъществяващи стопанска дейност чрез място на стопанска 
дейност или клон, лица упражняващи свободни професии и др.) - до 30%.  

 За лечебни заведения, регистрирани съгласно Закона за лечебните заведения, които са 
общинска и/или държавна собственост, средствата се отпускат на собственика или 
собствениците, съобразно дяловото им участие в капитала на лечебното заведение, с цел 
целева субсидия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност при спазване на 
изискванията на Закона за лечебните заведения и финансирането е до 85 % от 
инвестиционните разходи.  

Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура едно от основните 
изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на 
община Раковски за финансиране по  «Инвестиционна програма за климата» от  
Националния доверителен екофонд. 
 
 
г-жа Мария Джатова: Виждам, че в осма точка съм гласувала ПРОТИВ, искам да се отрази в 
Протокола, че съм ЗА. 
 
 
г-н Георги Лесов: 11 точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 383/21.07.2016 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 
безвъзмездно право на ползване на имот - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля за становището на комисията по Управление на общинската собственост.  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисия разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри учредяване за 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” гр. Пловдив. Става въпрос за 
възстановяване на естествения вид на влажните ливади и подобряване на хранителната база 
на белия щъркел. Осъществяването на този проект би довел до преки ползи и за редица други 
значими видове водолюбиви птици. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Нека да гласуваме. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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  
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Р Е Ш Е Н И Е № 172 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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 безвъзмездно право на ползване на имот - 
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. 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., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с учредяване безвъзмездно 
право на ползване на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. 
второ, чл. 39, ал. 4 от ЗОС,  чл. 54, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  за следния 
имот -  частна общинска собственост: 

 
     - ПИ № 042129, с площ 24,666 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Вадите”, АОС №4033/11.07.2016 г. 
       2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ЗЕЛЕНИ 
БАЛКАНИ” гр. Пловдив, ЕИК 825349081, ул.”Скопие” № 1, представлявано от Димитър Попов-
председател на УС. 
      3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване -10/десет/ год. 
      4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме законовите действия за 
сключване на договор. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 92-305-1/21.03.2016 г. от „Зелени балкани” – Сдружение с нестопанска цел, ЕИК 825349081, 
гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 1, офис 9 и 10, представлявано от председателя си Димитър Попов, 
за промяна начина на трайно ползване на гореописания имот, а именно - ПИ № 042129, с 
площ 24,666 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността 
“Вадите” с „Др. неизп.нива”, с цел предоставяне на описания имот за право на ползване. 
Промяната на НТП е извършена с решение № 98, взето с протокол № 6/31.03.2016 год. на ОбС 
Раковски. 
      С решение № 138, взето с протокол№ 9/20.052016 год.  на ОбС Раковски,  имота е обявен за 
частна общинска собственост. 
 Сдружението изготвя проект за възстановяване на влажни ливади в землището на 
Европейско село на Щъркелите – с. Белозем. Инициативата е на Фондация EURONATUR и 
Фондация CICONIA. Крайната цел на проекта е възстановяване на естествения вид на влажните 
ливади и подобряване на хранителната база на белия щъркел. Осъществяването на този 
проект би довел до преки ползи и за редица други значими видове водолюбиви птици, обект на 
защита по ЗБР, като Калугерица /Vanelus vanelus/, Кокилобегач /Himantopus himantopus/, 
Кафявокрил огърличник /Черен щъркел /Ciconia nigra/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, 
Синявица /Corracias garrulus/ и др. Тази дейност е част от Местния план за действие за Белия 
щъркел на с. Белозем. 
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г-н Георги Лесов: Точка 12 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 384/21.07.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване 
на имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000502, с площ 0,490 дка, 
находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, местността “Саят” от „Пасище, 
мера” на „Друга селскостопанска територия”. Г-н Ячев, моля отново 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 одобри промяната на начин 
на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, с площ 0,490 дка, от „Пасище, 
мера” на „Друга селскостопанска територия”. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Нека да гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 173 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 000502, с площ 0,490 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, 
област Пловдив, местността “Саят” от „Пасище, мера” на „Друга селскостопанска 
територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.78a от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 
Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на  „Друга 
селскостопанска територия” на следния имот - публична общинска собственост: 
 
     - ПИ № 000502, с площ 0,490 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Саят”, АОС № 2452/16.10.2009 г. 
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МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 26-374-1/25.04.2016 г. от „ГРИПС ПВЦ” ООД, ЕИК 115342295, адрес на управление гр. Раковски, 
ул. „Петър Богдан” № 99, представлявано от управителя си Йонко Георгиев Земярски, за 
промяна начина на трайно ползване и закупуване на описания имот във връзка с 
инвестиционно намерение /облагородяване на земята в площта на имота/. От години имот  № 
000502, с площ 0,490 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 
местността “Саят” не се ползва като имот с НТП „Пасище, мера”.На основание чл.78а от 
ППЗСПЗЗ от писмо вх.№04-49-33/05.07.2016 год. на Регионална инспекция по околната среда и 
водите гр.Пловдив е видно, че имота не попада в границите на защитените зони по Натура 2000, 
съгласно закона за биологичното разнообразие. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 13 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 385/22.07.2016 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 становище. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията по Бюджет и финанси разгледа 
Предложението от г-н Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да одобри 
актуализацията за разчета за капиталови разходи  на Община Раковски за 2016 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Замярски! Колеги, въпроси? Няма. Нека да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 2 
 

1. Петър Милков Антонов  
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 – 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 № 174 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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 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:  
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1. Приема актуализацията на разчета за  капиталови разходи на община Раковски за 2016 год.  
        
       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 направените проучвания за закупуването на камион – самосвал 
заложените към момента средства на стойност 12 000лв. са недостатъчни , което налага 
увеличение на плана за капиталови разходи с 24 000 лв. Завишената  сума ще позволи  да 
бъде закупена машина с по-добри технически параметри.  
 
 1.Функция VІ – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 
на околната среда 
 
    В дейност 2626 Чистота – увеличение на плана за капиталови разходи с 24 000лв. 
  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 14 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 становище на вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Благодаря, Г-н Лесов! Настоящото предложение касае частен инвеститор, 
на който му беше отказано. Беше проведена среща с този инвеститор и му беше обяснено, 
че Община Раковски е против изграждането на път през парка с излаз на булеварда. Нямаме 
основание да отказваме. Положително е становището на комисията, т. е. даваме съгласие 
този път.   
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков! Колеги, въпроси? Няма. Нека гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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  
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Р Е Ш Е Н И Е № 175 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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 29.01.2016 г. 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. 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: 15 точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 386/22.07.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план 
за изграждане на обект: „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“, подобект: 
“ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ - с. СТРЯМА - ЕТАП 2016 г. 
ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ“ в местността „Перселик“ по КВС на с. Стряма, Община 
Раковски. Г-н Шишков, отново вашата комисия е водеща. 
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г-н Младен Шишков: Благодаря, Г-н Председател! Искането е от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД във 
връзка с изграждането на на обект: „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“, по КВС на с. 
Стряма. Становището на комисията е положително, дава съгласие да бъде одобрено 
изграждането.   
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 176 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ 
НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“, подобект: “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 
РАКОВСКИ - с. СТРЯМА - ЕТАП 2016 г. ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ“ в местността 
„Перселик“ 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 основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-Парцеларен план  за 
изграждане на обект: „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“, подобект: 
“ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАКОВСКИ - с. СТРЯМА - ЕТАП 2016 г. 
ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ“. Трасето на газопровода  преминава през -ПИ-034 290,  
пасище-мера - собственост на „Джи Ви Трейдинг“ ЕООД, ПИ- 034.261 -пасище мера и ПИ- 
034.156 -пасище мера,  ПИ-034.312 -произв.  и скл. обект,  ПИ-034.343, ПИ-034.344, ПИ-034.327, ПИ-
034.307- за движение и транспорт - собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД; ПИ-
105 337, ПИ-034 284, ПИ-034 283,  ПИ-034 141, ПИ-034 155 - за движение и транспорт, ПИ-000 326-
отводнителен канал, ПИ-034 129,  ПИ-034 143-пасище мера- собственост на Община Раковски в 
местността „Перселик“ по КВС на с. Стряма, Община Раковски. /Решение № ІІ, взето с 
Протокол № 26 от 06.07.2016г. на ЕСУТ/ 
                                           
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. № 26-38-9 от 28.06.2016г. на 
„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.  ЕСУТ при Община Раковски с Решение № ІІ, взето с Протокол № 26 от 
06.07.2016г. е допуснал  ПУП-Парцеларен план  за изграждане на обект: „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА 
ОБЩИНА РАКОВСКИ“, подобект: “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 
РАКОВСКИ-С.СТРЯМА-ЕТАП 2016Г. ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ“. Трасето на газопровода  
преминава през -ПИ-034 290, пасище-мера-  собственост на  „Джи Ви Трейдинг“ ЕООД, ПИ- 
034.261-пасище мера и ПИ- 034.156-пасище мера,  ПИ-034.312-произв.  и скл. обект,  ПИ-034.343, 
ПИ-034.344, ПИ-034.327, ПИ-034.307- за движение и транспорт- собственост на „Завод за бетонови 
елементи“ ООД; ПИ-105 337, ПИ-034 284, ПИ-034 283,  ПИ-034 141, ПИ-034 155 - за движение и 
транспорт, ПИ-000 326-отводнителен канал, ПИ-034 129,  ПИ-034 143-пасище, мера- собственост 
на Община Раковски в местността „Перселик“ по КВС на с. Стряма, Община Раковски. 
Към  искането  са приложени следните документи: 
ПУП– ПП за изграждане на  обект: 
„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“, подобект:  “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА  МРЕЖА   НА 
ИЗ. РАКОВСКИ-С.СТРЯМА-ЕТАП 2016Г. ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ“,   Решение № 89, 
взето с Протокол №  6 от 31.03.2016 г. на  Общински съвет гр. Раковски, Решение № ПВ-45- 
ПР/2016 г. на МОСВ, РИ Пловдив, Договор от 04.07.2016 г. за учредяване право на прокарване 
през имоти на „ЗБЕ“ ООД, Препис от Решение ІІ, взето с Протокол № 26 от 06.07.2016 г. на ЕСУТ 
при Община  Раковски,  Съобщение  на  ОбА, Изх. № 26-38-9 от 07.07.2016 г. за допускане   на    
проекта и Акт за постъпили  възражения  от 26.07.2016 г. 
 
 
 
г-н Геори Лесов: Следваща точка от Дневния ред - 16: Предложение с Вх. № 387/22.07.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
Парцеларен план за обект: „Трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и 
канализация“ за   УПИ 000 714 - За сметище, Компостираща инсталация, образуван от ПИ-
000 714, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението в 
землището на гр. Раковски, местност „Станчева могила”. Г-н Шишков, моля отново за 
становището на вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Благодаря, Г-н Председател! Както знаете, постъпило е заявление за 
одобряване на ПУП-Парцеларен план от г-н Кмета. Комисията дава съгласие да бъде одобрен 
ПУП-Парцеларен план за сметище, Компостираща инсталация, в землището на гр. Раковски, 
местност „Станчева могила”. 
г-н Георги Лесов: Тази тема отдавна върви в ОбС. Нека 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  
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 № 177 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Трасета за външно 
електроснабдяване, водоснабдяване и канализация“ за УПИ 000 714 - За сметище, 
Компостираща инсталация, образуван от ПИ- 000 714, представляващ земеделска земя за 
процедура за промяна на предназначението в землището на гр. Раковски, местност 
„Станчева могила”. 
 
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 основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-Парцеларен план за 
обект: „Трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и канализация“ за   УПИ 000 714  
-  За сметище, Компостираща инсталация, образуван от ПИ- 000 714, представляващ 
земеделска земя за процедура за промяна на предназначението в землището на гр.Раковски, 
местност „Станчева могила” гр. Раковски. /Решение № І, взето с Протокол № 25 от 29.06.2016 г. 
на ЕСУТ/ 
 
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  мое  искане   с   вх. 00-00-43 от 
29.06.2016г. ЕСУТ при община Раковски  с Решение № І, взето с Протокол № 25 от 29.06.2016г. 
допусна   ПУП -  Парцеларен   план     обект:     „Трасета     за     външно    електроснабдяване, 
водоснабдяване и канализация“ за   УПИ 000 714  -  За сметище,  Компостираща    инсталация, 
образуван  от  ПИ- 000 714,  представляващ  земеделска  земя  за   процедура   за промяна на 
предназначението в землището на гр. Раковски, местност „Станчева могила“.    Към  искането  
са приложени следните документи:     Решение № 81 от 29.02.2016г.,  Решение   №  106   от 
08.04.2016 г. от гласуване чрез „подписка„ и Решение  №  118  от 26.04.2016 г.  на  Общински 
съвет Раковски;   Решение № КЗЗ-19    от 15.06.2016 г.  на МЗХ, КЗЗ  гр.   София,    Становище  на   
ЕВН  Кец Раковски № 4250611, Становище на  на „В и К” ЕООД, Изх. № 1388 от  14.05.2016 г., 
Препис от Решение № І, взето с Протокол № 25 от 29.06.2016 г. на ЕСУТ, Съобщение  на   
ОбА Изх. № 00-00-43 от 29.06.2016 г. за допускане   на  проекта  и  Акт  за  постъпили   
възражения  от 14.07.2016 г.  
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г-н Георги Лесов: Точка 17 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 388/22.07.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план 
за изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 -
полски път в местността „Савака“ по КК на с. Момино село, Община Раковски. Г-н Шишков, 
моля отново за становището на вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, на свое заседание комисията разгледа 
Предложението на г-н Кмета, което е по искане на „ЕВН ЕР“ ЕАД. Така, че комисията отново 
дава съгласие. Става въпрос за одобряване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: 
„КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ”, в местността „Савака“ по КК на с. Момино 
село. Тук не виждам някакъв проблем. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 178 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на  ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 
НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 - полски път в местността „Савака“ по КК на 
с. Момино село, 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 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-Парцеларен план за 
изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268- 
полски път в местността „Савака“ по КК на с. Момино село, Община Раковски. /Решение №ІІ,  
взето с Протокол № 25 от 29.06.2016 г. на ЕСУТ  при   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. №26-529-24 от 28.06.2016г. 
на „ЕВН ЕР“ ЕАД.  ЕСУТ  на  основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,  Решение № 88, взето с Протокол 
№  6 от 31.03.2016г. на Общински съвет гр. Раковски,  е допуснал ПУП-Парцеларен план  за 
изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268- 
полски път в местността „Савака“   по КК на с. Момино село, Община Раковски. 
Към  искането  са  приложени   следните документи:     ПУП – Парцеларен  план    за   
изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268- 
полски път в местността „Савака“   по КК на с. Момино село, Община Раковски, Решение № 
88, взето с Протокол №  6 от 31.03.2016г. на Общински съвет гр. Раковски,     Препис  от Решение 
ІІ,  взето  с   Протокол № 25  от  29.06.2016 г.   на   ЕСУТ при  Община  Раковски, Съобщение  на  
ОбА, Изх. № 26-529-24 от  29.06.2016 г. за допускане  на   проекта и Акт  за  постъпили 
възражения от 13.07.2016 г.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, обявявам 10 мин. почивка. 
 
 

/ 14:10 ч. – начало на почивката / 
/ 14:20 ч. – край на почивката / 

 
 
 
г-н Георги Лесов: 18 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 389/22.07.2016 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 за становище. 
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 отдаденото под наем, за лекарски кабинет на Д-р Гинка Вълчинова.   
г-н Геори Лесов: Колеги, въпроси по темата? Г-н Кмете какво е вашето становище? 
г-н Никола Стоянов: Да попитам, колко е наема, че не съм наясно? 
г-н Геори Лесов: 2 лева на кв. м. 
г-н Никола Стоянов: Ми това е достатъчно. 
г-жа Мария Джатова: Достатъчно ли? Плащат за 32 кв.м. 
г-н Геори Лесов: Заплащат за кабинет – 14 кв. м., манипулационна – 12 кв. м., чакалня – 9 кв. м., 
санитарно помещение – 1 кв. м. и коридор – 2 кв. м. с обща площ от 38 кв. м. на наемна цена 
от 2.00 лв. /два лева/ на квадратен метър на месец, без ДДС. 
Други въпроси? /тишина/ Нека 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  
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 № 179 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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 кабинет в здравна служба в с. Момино село, а именно: кабинет – 14 кв. м., 
манипулационна – 12 кв. м., чакалня – 9 кв. м., санитарно помещение – 1 кв. м. и коридор – 2 
кв. м. с обща площ от 38 кв. м.  
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните 
помещения частна общинска собственост, а именно: 
- лекарски кабинет в здравна служба в с. Момино село, а именно: кабинет – 14 кв. м., 
манипулационна – 12 кв. м., чакалня – 9 кв. м., санитарно помещение – 1 кв. м. и коридор – 2 
кв. м. с обща площ от 38 кв. м. 
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. № 26-443-
1/14.07.2016 г. от ЕТ “Д-р Гинка Вълчинова – АИППМП”, ЕИК 115628291, със седалище и адрес на 
управление в гр. Пловдив, ул. “Д. Войников” № 32, с което е заявено желание за ползване чрез 
отдаването под наем на лекарски кабинет в здравна служба в с. Момино село, а именно: 
кабинет – 14 кв. м., манипулационна – 12 кв. м., чакалня – 9 кв. м., санитарно помещение – 1 кв. 
м. и коридор – 2 кв. м. с обща площ от 38 кв. м.  
 
       
 
г-н Георги Лесов: Точка 19 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 390/22.07.2016 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 за становището на вашата 
комисия. 
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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 
земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване:  

 Имот № 003027 – 20 лв.; 
 Имот № 078086 – 22 лв., съгласно Наредбата. 

г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Нека да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 180 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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:  
 

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 003027 Белнере 
Др. 

неизп. 
нива 

V 55.839 
Раковски 

2 078086 Борнабови 
дървета Оризище ІV 7.301 Раковски 

 
 

2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните имоти 
частна общинска собственост, а именно: 
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№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 003027 Белнере 
Др. 

неизп. 
нива 

V 55.839 
Раковски 

2 078086 Борнабови 
дървета Оризище ІV 7.301 Раковски 

 
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 и 20.00 лв. /двадесет лева/ годишна наемна цена за имотите V 
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. № 94Г-1105-
1/13.06.2016 г. от Галин Петров Инджов и заявление с вх. № 26-1985-2/21.06.2016 г. от ЗП Петър 
Инджов, с което е заявено желание за ползване чрез отдаването им под наем на поземлени 
имоти, находящ се в землището на гр. Раковски, а именно: 
 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 003027 Белнере 
Др. 

неизп. 
нива 

V 55.839 
Раковски 

2 078086 Борнабови 
дървета Оризище ІV 7.301 Раковски 

 
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: Докладна записка с Вх. № 391/22.07.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отчет за извършени разходи от Кмета 
на Община Раковски за командировка в чужбина. Г-н Замярски, моля за становището на 
вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията по Бюджет и финанси разгледа 
Докладната записка от г-н Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да 
одобри отчета за извършени разходи от Кмета на Община Раковски, за командировка в 
чужбина. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Замярски. Колеги, въпроси? Няма. Нека 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  
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 № 181 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Отчет за извършени разходи от Кмета на Община Раковски за командировка в 
чужбина. 
 
На основание: чл. 5(1) т. 25(1) от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет град Раковски приема отчета на Кмета на Община Раковски – ПАВЕЛ 
АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, за изпълнение на задачата: Участие в делегацията на Президента на 
Република България при официалното му посещение във Ватикана в Италианската република, 
съгласно Заповед за командировка в чужбина, № 112 / 11.05.2016 г. на Председателя на 
Общински съвет град Раковски.  

 
Одобрява извършените разходи за времето от 16.05.2016 г. до 17.05.2016 г.: пътни, дневни 

и квартирни, в размер на 529,20 лв. /петстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки/.  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 21 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 392/22.07.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно определяне на представител и 
представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 12.08.2016 г. заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. Г-н Матански, моля за становището на 
вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, уважаеми колеги, комисията Законност и 
обществен ред разгледа направеното Предложение от Кмета на Община Раковски и 
съответно предлага на Общински съвет – Раковски, да определи Кмета за представител на 
Община Раковски, който да участва в заседанието на Общото събрание на „Асоциация по 
ВиК – Пловдив”. Също така предлага и да упълномощи Кмета на община Раковски Павел 
Андреев Гуджеров, да гласува в общото събрание по своя преценка и усмотрение. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси по темата? Няма. Нека 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  
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 № 182 
 

Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 12.08.2016 г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198в, ал. 6 вр. с чл. 198в, ал. 4, т. 
2, т. 5, т. 9 и т. 10 от Закона за водите 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

І.  Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, за представител на 
Община Раковски, който да участва в заседанието на Общото събрание на „Асоциация по 
ВиК – Пловдив”, насрочено за провеждане на 12.08.2016 г. от 10:00 ч. в Областна администрация 
– Пловдив, при обявения в Писмо с Вх. № 381/21.07.2016 г. от Здравко Димитров – Председател 
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за 
провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив; 

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията; 
3. Обсъждане и приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г., в размер на 20000 (двадесет хиляди) лева, на 
основание чл. 20 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация; 

4. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на 
Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД за следващия 
регулаторен период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.; 

5. Изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран воден проект за водите на 
град Пловдив – Етап I“, с бенефициент Община Пловдив, по процедура № BG16M1OP002-1.006 
„Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

 Вземане на решение за предаване на активите, финансирани по тази процедура, 
след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално 
законодателство, включително на законодателството за държавните помощи.  

 Приемане на решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съораженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД град Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на Община 
Пловдив да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, 
предмет на проекта.  



стр. 35 
 

6. Изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Рехабилитация на водоснабдителната 
и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, с бенефициент 
Община Асеновград, по процедура № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК 
проекти“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

Вземане на решение за предаване на активите, финансирани по тази процедура, след 
тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, град Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално 
законодателство, включително законодателството за държавните помощи.  

Приемане на решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съораженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД град Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на Община 
Асеновград да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, 
предмет на проекта.  

7. Разни. 
 
ІІ. Общински съвет – Раковски приема препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета на Асоциацията за 2017 г. да бъде в размер на 20000 (двадесет хиляди) лева, на 
основание чл. 20 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация; 
ІІІ. Общински съвет – Раковски съгласува Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за следващия регулаторен период – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г..  
 
ІV. Общински съвет – Раковски дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран воден 
проект за водите на град Пловдив – Етап I“, с бенефициент Община Пловдив, по процедура № 
BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 – 2020 г.“. 

Дава съгласие за предаване на активите, финансирани по тази процедура, след тяхното 
изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, град Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално 
законодателство, включително законодателството за държавните помощи.  

Дава съгласие за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съораженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД град 
Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на Община Пловдив да бъде прехвърлена 
отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.  
 
V. Общински съвет – Раковски дава съгласие за изпълнение на проект „Рехабилитация на 
водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, 
България“, с бенефициент Община Асеновград, по процедура № BG16M1OP002-1.006 
„Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

Дава съгласие за предаване на активите, финансирани по тази процедура, след тяхното 
изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, град Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално 
законодателство, включително законодателството за държавните помощи.  

Дава съгласие за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съораженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД град 
Пловдив, на основание чл. 7.1 (г) от Договора, с който на Община Асеновград да бъде 
прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.  
 
VІ. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на община Раковски Павел Андреев 
Гуджеров да гласува в общото събрание съгласно настоящото решение, а по въпроси, по 
които Общински съвет не е изразил изрично позицията си с настоящото – по своя преценка и 
усмотрение. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпило писмо с вх. № 
381/21.07.2016 г. от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № АВК-02-
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16/12.07.2016 г.) във връзка с провеждането на заседание на общото събрание на Асоциация 
по ВиК – Пловдив и необходимостта от определяне на представител и представяне позицията 
на Община Раковски на насроченото за 12.08.2016 г. заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. В тази връзка към писмото са приложени следните 
документи: справка за процентно разпределение на гласовете в общото събрание на 
Асоциация по ВиК – Пловдив, съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на 
населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния 
фонд в Република България през 2011 г.; проект на бюджет на Асоциация по ВиК – Пловдив за 
2017 г.; Бизнес план на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД, гр. Пловдив 2017 – 2021 г.; 
писмо, вх. № АВК-02-12/03.06.2016 г. на Община Пловдив; писмо, вх. № АВК-02-15/04.07.2016 г. на 
Община Асеновград. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 22 от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 393/22.07.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно информация за извършените 
вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 
отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности” по бюджета на Община Раковски за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.  
Г-н Замярски, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията разгледа Докладната записка от г-н Кмета 
на Община Раковски, относно информация за извършените вътрешни компенсирани 
промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска 
отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета и 
предлага на Общински съвет да приеме така направената информация. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Замярски. Колеги, въпроси по темата? Няма. Нека да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 0          
Възд. се: 1                                  
 

1. Петър Милков Антонов  
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 № 183 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 
годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 
“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община Раковски 
за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 
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На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от 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 и т. 16 от 
Решение №50 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 4/25.01.2016 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема информацията за извършените от Кмета на Общината  вътрешни 
компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, 
“Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по 
бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., както следва: 

 
Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 

 
 

І. Извършени актуализации при ПРБ 
 
 

РАЗХОДИ §§ Изменение-лв. 
І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ х х 

   
Функция І – Общи държавни служби х х 

Дейност 1122 – Общинска администрация х х 
1.Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение. 

02-08 +8775 

2. Заплати и възнаграждения на персонала нает 
по служебни правоотношения 

01-02 -8775 

Общо за дейността: 
 
Функция ІІ - Отбрана и сигурност 
Дейност 1239 - Други дейности по вътрешната 
сигурност 
1. Постелен инвентар и облекло. 
2. Разходи за външни услуги. 

х 
 
х 
 
 

10-13 
10-20 

-0- 
 
х 
 
 

+200 
-200 

 
 Общо за дейността: 

 
х -0- 

 
   
 В Дейност 1282-Отбранително мобилизационна 
подготовка , поддържане на запаси и мощности 

х х 

1.Разходи за външни услуги. 
 2.Текущ ремонт. 
 3.Други финансови услуги. 
 4.Платени държавни данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции. 
5.Материали. 
 

10-20 
10-30 
10-69 
19-01 

 
10-15 

 

+266 
+39 
+15 
+29 

 
-349 

 
                                                  Общо за дейността: 

 
В Дейност 1283- Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от 
бедствия и аварии 

х 
 
х 
 
 

-0- 
 
х 
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1. Вода, горива и енергия. 
2. Разходи за външни услуги 

10-16 
10-20 

+561 
-561 

 
Общо за функция 

 
х -0- 

Функция ІІI – Образование   

Дейност 1389 – Превантивна д-ст за намаляване 
на вредните последствия от стихийни бедствия и 
аварии 

  

1. Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

02-08 +117 

2. Други плащания и възнаграждения 02-09 +370 
3. Разходи за външни услуги 10-20 -487 
   

Общо за функция: х -0- 
   

   
Функция  V - Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи 
х х 

Дейност 1526 – Център за обществена подкрепа х х 
1. Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

02-08 +687 

2. Осигурителни вноски от работодатели за 
Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

05-52 +587 

3. Заплати и възнаграждения на персонала нает 
по трудови правоотношения 

01-01 -1274 

   
Общо за дейността: х -0- 

 
Дейност 1530 - Център за настаняване от семеен 
тип 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает 
по трудови правоотношения 

х 
 

01-01 

х 
 

-230 

2. Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

02-08 +187 

3. Осигурителни вноски от работодатели за 
Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

05-52 + 43 

4. Постелен инвентар и облекло 10-13 +687 
5. Вода, горива и енергия 10-16    - 687 

Общо за дейността: х -0- 
 

ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ х х 
Група І - Общи държавни служби х х 

Дейност 2122 – Общинска администрация х х 
1. Други плащания и възнаграждения 02-09 +128 
2. Разходи за договорни санкции и неустойки, 
съдебни обезщетения и разноски 

 
10-92 

 
+34997 

3. Други разходи, некласифицирани в другите 
параграфи и подпараграфи 

 
10-98 

 
+750 

 х +35875 
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                                                ОТ РЕЗЕРВА 998  -35875 

 Дейност 2123 - Общински съвети х х 
1. Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

02-08 
 

+3409 

2. Заплати и възнаграждения на персонала нает 
по трудови правоотношения 

01-01 -3409 

Общо за дейността: х -0- 
 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 
 

х х 

Дейност 2283 - Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от 
бедствия и аварии 

х х 

1. Други плащания и възнаграждения 02-09 +56 
2.Разходи за външни услуги 10-20 -56 

Общо за дейността: х -0- 
 

Дейност 2284 - Ликвидиране на последици от 
стихийни бедствия и производствени аварии 

х х 

1. Вода, горива и енергия 10-16 +128 
2.Текущ ремонт 10-30 +9196 
3.Разходи за външни услуги 10-20 -9324 

Общо за дейността: х -0- 
 

Функция ІІІ – Образование х х 
Дейност 2389 – Други д-сти по образованието х х 

   
1. Разходи за застраховки 10-62 +1080 
2. Платени държавни данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции 

19-01 +32 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -1112 
   

Общо за дейността: х -0- 
   
Функция – V-Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи 
х х 

В Дейност 2525 – Клубове на пенсионера, 
инвалида и други 

х х 

1. Други плащания и възнаграждения 02-09 +84 
2.Разходи за външни услуги 10-20 -84 

Общо за дейността: х -0- 
Функция VІ – Жил.строителство, благоустрояване 

и комунално стр-во 
х х 

В Дейност 2603 – В и К х х 
1.Разходи за външни услуги 10-20 +160 
2.Материали 10-15 -160 

Общо за дейността: х -0- 
   

В Дейност 2606-ИРПУМ   
1. Други плащания и възнаграждения 02-09 +155 
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2.Материали 10-15 -155 
   

Общо за дейността: х -0- 
   
В Дейност 2619-ДДЖСБРР   
1. Материали 10-15 +147 
2.Вода , горива и енергия 10-16 -147 
   

Общо за дейността: х -0- 
   
В Дейност 2623-Чистота   
1. Други плащания и възнаграждения 02-09 +85 
2. Материали 10-15 -86 
3. Други финансови услуги 10-69 +1 
   

Общо за дейността: х -0- 
   
   
В Дейност 2626-ПСОВ   
1. Разходи за застраховки 10-62 -1000 
2. Платени държавни данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции 

19-01 +1000 

   
Общо за дейността: х -0- 

   
   

Функция VІІ – Почивно дело х х 
В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 

1.Вода, горива и енергия  10-16 -2000 
2.Разходи за външни услуги 10-20 +2000 

Общо за дейността: х -0- 
   

  
 
 

 

В Дейност 2759 – Други дейности по културата 
 

х х 
 

1.Други плащания и възнаграждения 02-09 +741 
2. Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 05-51 +49 
3.Здравно осигурителни вноски от работодатели 05-60 +27 
4. Вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодатели 

05-80 +6 

5.Материали 10-15 -823 
Общо за дейността: х -0- 

   
Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги х х 

   
 В Дейност 2849-Др.дейности по транспорта х х 
1. Обезщетения за персонала, с характер на 
възнаграждение 

02-08 +561 

2. Текущ ремонт 10-30    +450 
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3.Разходи за външни услуги 10-20 -1011 
Всичко за дейност: х -0- 

   
   

IІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ      
 
 

   
VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни 

дейности 
  

   
В Дейност 3713 - Спорт за всички    
1. Материали 10-15 +5436 
2.Разходи за външни услуги 10-20 -4000 
3.Храна 10-11 -1436 

Общо за дейността: х -0- 
 
 

   
   

ІІ. Извършени актуализации при ВРБ –  
 

Съгласно предоставена информация от Директорите на училища и детски градини, 
към  30.06.2016 г. са извършени вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план 
на ВРБ,  както следва: 

 
 

1. ОУ „Христо Смирненски”: 
 От §1062 Разходи за застраховки -200 
 В §1051 Командировки в страната +200 
  
2. ОУ „Гео Милев”: 

 От §101 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  
трудови правоотношения              -5000 

 В  §208 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение         +5000 
От §1013 Постелен инвентар и облекло              -20 

В §1092 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски  
                                 +20 

3. ОДЗ „Щастливо детсво” 
В     §3619 Други неданъчни приходи                                                                             +44 
От   §3619 Други неданъчни приходи                                                                            - 44 
В   §1051 Командировки в страната                                                                              +20   
В §551 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                                               
+24 
4.    ОДЗ „Иглика” 
От §1030 Текущ ремонт     -2000 
В   §1015 Материали 
   +2000 
5.    ЦДГ „Радост” 
От §101 Заплати и възнаграждения на персонала нает по  
трудови правоотношения   -3055 
В  §208 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение     +1500 
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В  §551 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)    
                           +1555 
От §1981 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции
                                -13 
В  §1020 Разходи за външни улуги                                                                                         +13 
 
 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и съобразно 
делегираните ми правомощия с Решение № 50 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 4/25.01.2016 г., представям на Вашето внимание информация за извършените 
вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 
отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 23: Докладна записка с Вх. № 394/22.07.2016 г. от Павел Андреев 
Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на „План за действие на Община 
Раковски в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение живеещи в сходна на ромите ситуация 2016-2020 г.”. 
Г-н Матански, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, комисията разгледа Докладната записка от Кмета 
на Община Раковски и всички от комисията са съгласни с Докладната и предлага на 
Общински съвет – Раковски, да приеме разработения план.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
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 – 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 № 184 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на „План за действие на Община Раковски в изпълнение на областна 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на 
ромите ситуация 2016-2020г.”. 
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На основание: чл. 21, ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Да бъде приет разработеният План за действие на Община Раковски в изпълнение на 
областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в 
сходна на ромите ситуация 2016-2020г.”. 
 
Мотиви: Съгласно чл. 21, ал. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и в изпълнение на задълженията произтичащи от заповед № ОКД-02-
8/07.12.2012г. на Областен управител, Община Раковски,  изготви - „План за действие на 
Община Раковски в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация 2016-2020г.”, съгласно и в 
изпълнение на „Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България 2012-
2020год.“ 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 24 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 395/25.07.2016 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 становище. 
г-н Йосиф Ячев: В Докладната има четири имота, включени.  
г-н Павел Гуджеров: Колеги, ако позволите искам да оттегля предложението за ПИ № 073019, 
находящ се в землището на с. Белозем, местност „Вадите”. 
г-н Йосиф Ячев: Г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, комисията разгледа 
Предложението на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да 
одобри продажбата на имоти, чрез търг с явно наддаване следните имоти: 

 Първия имот отпада; 
 ПИ № 000114, находящ се в землището на с. Белозем – 513 кв. м. - 1 100,00 лв.; 
 ПИ № 060066, находящ се в землището на с. Шишманци, м-ст „Каменица” – 617 кв. м. - 

1 300,00 лв.; 
 УПИ VІІ – 1634, кв. 31, с. Белозем -  700 кв. м. – 20 000,00 лв. без ДДС. 

   
 
г-н Георги Лесов: Коментари? Колеги, да разбирам, че няма други коментари. Нека 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  
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 № 185 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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 № 000114, находящ се в 
землището на с. Белозем Др.селкост.т. 513 4035/11.07.2016 г. 

ПИ № 060066, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Каменица” 
Др.селкост.т. 617 4036/11.07.2016 г. 

УПИ VІІ – 1634, кв. 31, с.Белозем Търг.дейности 700 1180/03.06.2005 г. 
 

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

ПИ № 000114, находящ се в 
землището на с. Белозем Др.селкост.т. 513 4035/11.07.2016 г. 

ПИ № 060066, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Каменица” 
Др.селкост.т. 617 4036/11.07.2016 г. 

УПИ VІІ – 1634, кв. 31, с.Белозем Търг.дейности 700 1180/03.06.2005 г. 
 

3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

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

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

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



стр. 45 
 

ПИ № 000114, находящ се в 
землището на с. Белозем Др.селкост.т. 513 1 100,00 лв. 

ПИ № 060066, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Каменица” 
Др.селкост.т. 617 1 300,00 лв. 

УПИ VІІ – 1634, кв. 31, с.Белозем Търг.дейности 700 20 000,00 лв. 
 
 

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. № 26-171-4/08.04.2013 г. от Таня Пачова в качеството й на управител на “Агриндо” 
ЕООД, ЕИК 115687455, с адрес на управление на дейността в гр. Раковски, Област Пловдив, ул. 
”Ц. Дюстабанов”, № 12, вх. № 94П-477-1/25.01.2016 г. от Петър Венков Гаджев, вх. № 94Р-632-
1/13.07.2016 г. от Радослав Марков Марков от с.Белозем, вх. № 94С-1266-4/07.07.2015 г. от 
„СТЕНИ-ОЛИВА” ЕООД с.Болярино, за закупуване на имоти – частна общинска собственост, 
както следва: ПИ № 000114, НТП „Др. селскост. територия”, целият състоящ се от 0,513 дка, 
находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, ПИ № 060066, НТП „Др. селскост. 
територия”, целият състоящ се от 0,617 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, 
община Раковски, ПИ 1634, за който е образуван УПИ VІІ, кв.31, отреден за „търговски 
дейности”, с площ 700 кв. м. по регулационния план на с.Белозем, община Раковски, ПИ № 
073019, НТП „Нива”, целият състоящ се от 4,520 дка, находящ се в землището на с.Белозем, 
община Раковски. 
 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: Следваща точка 25 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: 

- Ана Ангелова Спасова от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Ченко Йозов Шопов от гр. Раковски – 1300 лв.; 
- Милко Николов Терзийски от с. Белозем – 100 лв.; 
- Михаил Иванов Арлашки от гр. Раковски – 100 лв. и 
- Диана Николова Бурова от гр. Раковски – 100 лв.  

 
Това са одобрените лица. 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-жо Гиева! Колеги, комснтари? Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0        
Възд. се: 0                                 
 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 
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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 – 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 № 186 

 
Взето с Протокол № 11/28.07.2016 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, чл. 8, т. 3 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. Ана Ангелова Спасова с ЕГН: 351004**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Тракия” 3, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Ченко Йозов Шопов с ЕГН 520601**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
 община Раковски, ул. „Бреза” № 6, в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева. 
 

3. Милко Николов Терзийски с ЕГН: 601117**** и  постоянен адрес: с. Белозем,  
община Раковски, ул. „Димотко Нарлийски” № 13, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Михаил Иванов Арлашки с ЕГН: 520202**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Петър Богдан” № 80, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Диана Николова Бурова с ЕГН: 750224**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Тодор Икономов” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
г-н Георги Лесов: И последна точка от Дневния ред: Питания. Моля заповядайте. Няма питания. В 
такъв случай закривам заседанието. Преди това искам да Ви съобщя, че постоянните комисии 
и редовното заседание за месец АВГУСТ ще бъдат на 30 и 31 август, за да може да си 
планирате спокойно почивките. 
 
                                      
 

/ Заседанието приключи в 14:50 часа/ 
 

 
 
 
 
 

                         Председател на Общински съвет Раковски: 
           /Георги Лесов/ 

 


