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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 № 13 
 

от 28.09.2016 г. 
 
 

от редовно  заседание проведено от 13:04 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Ралица Костадинова Сатанска, 
Йордан Христев Неделчев, Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан Йозов 
Пенсов, 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, Славейко Милков Белчев 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на с. Болярино 
 
 
 
Г-н Георги Лесов, Председател на Общински съвет: Здравейте колеги! Радвам се да Ви видя, 
тези които са решили да си отделят от времето днес. Имаме необходимия кворум, за да 
започнем с редовното заседание на Общински съвет Раковски за месец СЕПТЕМВРИ. На 
заседанието присъстват: кмета на Общината г-н Павел Гуджеров, кметове на кметства, зам. 
кмет на Общината и представител на местните медии. Материалите за днешното заседание 
бяха изпратени до всеки един от Вас, както и проектодневния ред, към който аз имам 
предложение. Снощи г-н Кмета на Общината - Павел Гуджеров оттегли едно свое 
предложение, а именно: Докладна записка с Вх. № 446. Моето предложение е една Докладна, 
която обстоятелствата наложиха, а именно: Докладна записка  с Вх. № 457, вчера в късния 
следобяд е разпратена до всеки един от Вас и предлагам тя да влезе като 15 точка в Дневния 
ред. Някакви предложения от Вас и коментари, относно така поставения Дневен ред? Няма. 
Моля да гласуваме Дневния ред.  
 

/13:05 часа - г-н Петър М. Антонов и  
г-жа Стефка Милиева – влизат в залата/ 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 16 
Гласували: 16  
За: 16 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
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ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
 
 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
 
1. Писмо с Вх. № 448/19.09.2016 г. от Областен управител на област Пловдив, относно връщане 
за ново обсъждане на Решение №188 и Решение №189, взети с Протокол № 12/31.08.2016 г. 
   
2. Докладна записка с Изх. № 92/09.09.2016 г. от Георги Лесов – Председател на Общински 
съвет - Раковски, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за 
издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-
информационни елементи върху недвижими имоти на територията на Община Раковски, 
приета с Решение № 657, взето с Протокол № 49/26.02.2015 г. от редовно заседание на 
Общински съвет Раковски. 
 
3. Докладна записка с Вх. № 438/12.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти и елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Раковски. 
 
4. Предложение с Вх. № 439/12.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Раковски. 
 
5. Докладна записка с Вх. № 432/30.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на подготовката за проектобюджет за 2017 г.  и 
актуализираната бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2019 г. на 
Община Раковски. 
 
6. Докладна записка с Вх. № 440/14.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 722405, с площ 5,191 дка, находящ се в гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив в местността “Големи брести” с НТП от „Др. селкост. тер.” 
на „Нива”. 
 
7. Предложение с Вх. № 441/16.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на ПИ-400 085-нива в местността „Пашалъка” в землището на гр. Раковски 
за образуване на УПИ-400 085-Селскостопански дейности, Ферма за отглеждане на 
водоплаващи птици, като разширение на базата на съществуваща ферма за водоплаващи 
птици с капацитет 8000 бр. патици /включително изграждане на сондажен кладенец/, схеми Ел, 
ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура/ за осигуряване на 
транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, 
събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други/ и 
предварително съгласие за определяне трасетата за транспортен достъп. 
 
8. Предложение с Вх. № 442/16.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на ПИ-000 501-пасище, мера в местността „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, за образуване на УПИ-000 501-Паркинг, търговски и обслужващи дейности, схеми Ел, 
Вик и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на 
транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, 
събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други/ и 
предварително съгласие за определяне трасетата за транспортен достъп. 
 
9. Предложение с Вх. № 447/19.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура 
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/Електроповод и Път/. Трасето на електропровода засяга ПИ 000041 - общински полски път и път 
ІІ-56 “Брезово-Пловдив“ от км. 79+646 - ляво до км. 79+677 - ляво, към проект за ПУП-ПРЗ за 
промяна на предназначението на ПИ 088122 в местността „Памуклука“ по КВС на с. Стряма, 
за образуване на УПИ 088122 - Автосервиз и склад за материали. 
10. Предложение с Вх. № 449/21.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ 742095 - нива, в местността „Геренча” в землището на гр. Раковски, 
за образуване на УПИ 742095 - административна, производствена и складова дейност, схеми 
Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на 
транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, 
събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други/ и 
предварително съгласие за определяне трасетата за транспортен достъп. 
 
11. Предложение с Вх. № 450/21.09.2016 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. 
 
12. Предложение с Вх. № 451/21.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за 
възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска 
собственост. 
 
13. Предложение с Вх. № 452/21.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно Промяна характера на имоти от частна общинска собственост (ЧОС) в 
публична общинска собственост (ПОС), находящи се в с. Стряма, а именно: 
- „Воден резервоар и помпена станция”, изградена върху поземлен имот № 105215, за 

който е образуван УПИ ХVІ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с площ 0,500 дка.,  начин на трайно 
ползване – производствен терен, категория на земята при  неполивни условия: четвърта, 
находящ се в с. Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 
3774/27.11.2013 г.; 

- „Пречиствателна станция – модулна”, изградена върху поземлен имот № 105219, за 
който е образуван УПИ Х ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ с площ 3,451 дка., 
начин на трайно ползване – производствен  терен, находящ се в  с. Стряма, община 
Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 3775/27.11.2013 г. 

 
14. Предложение с Вх. № 453/21.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно утвърждаване наименования на нови улици:  

 Улица  с   ос.т. 1001 ÷ 1002 ÷ 1003  по  ПУП  на град  Раковски,   кв.Секирово  
 Улица с ос.т. 43÷45÷46÷48÷49÷74÷61÷60÷62÷63÷64 по ПУП на град Раковски, кв.Парчевич 
 Улица с ос.т. 280÷1127÷1126÷1125÷1128 /ПИ- 501.9695-улица/ по ПУП на град Раковски, 

кв.Генерал Николаево. 
 
15. Докладна записка с Вх. № 457/27.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно задължаване за спазване на законодателството в областта на държавните 
помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ във връзка с 
кандидатстване на Община Раковски по обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на 
населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната мрежа на 
с.Шишманци, Община Раковски» във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 
16. Отпускане на еднократни помощи. 
 
17. Питания. 
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г-н Георги Лесов: Продължавам с първа точка от Дневния ред, а именно: Писмо с Вх. № 
448/19.09.2016 г. от Областен управител на област Пловдив, относно връщане за ново 
обсъждане на Решение №188 и Решение №189, взети с Протокол № 12/31.08.2016 г. Г-н 
Матански, моля за становище на вашата комисия. 
 

/13:08 часа - г-н Младен Шишков – влиза в залата/ 
 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, уважаеми г-н Гуджеров, колеги, нашата комисия се 
запозна с писмото на Областния управител на област Пловдив и съответно предлага на 
Общински съвет - Раковски, да приеме Наредба за създаване, управление и осъществяване 
на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски със предложените 
промени, а за втората Наредба, която е приета с Решение № 188, взето с Протокол № 12, на 
редовно заседание на 31.08.2016 г., съответно да отмени това Решение.    
 

/13:09 часа - г-н Йосиф Ячев – влиза в залата / 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Матански! Колеги, други предложения по тази точка? Няма. 
Моля да гласуваме.  
 

/13:10 часа г-жа Мария Гиева – влиза в залата / 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 205 

 
 

    Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Преразглеждане на Решение № 188 и Решение № 189, взети с Протокол № 
12/31.08.2016 г., върнати за ново обсъждане с писмо Изх. № АК-01-213#2/15.09.2016 г. на 
Областен управител – Пловдив. 
  
На основание: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Общински съветник 
 

Р Е Ш И:  
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1. Отменя Решение № 188, взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на 
Общински съвет – Раковски; 

 
2. Изменя Решение № 189, взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на 

Общински съвет – Раковски, в частта, с която са приети разпоредбите на чл. 3 ал. 3 и 
чл. 4 ал. 2 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на 
общински предприятия на територията на Община Раковски, които разпоредби се 
изменят, както следва:  
 
 Раздел II – създаване, преобразуване и закриване на общинските предприятия, чл. 3, 

ал. 3 придобива следния вид: „Директорът на общинското предприятие е второстепенен 
разпоредител с бюджет”; 

 Раздел III – организация и управление на общинските предприятия, чл. 4, ал. 2 
придобива следния вид: „Вътрешният одит на общинското предприятие се извършва съгласно 
разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/”. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Докладна записка с Изх. № 92/09.09.2016 г. от 
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски, относно приемане на Наредба за 
изменение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за 
ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на 
Община Раковски, приета с Решение № 657, взето с Протокол № 49/26.02.2015 г. от редовно 
заседание на Общински съвет Раковски. Г-н Матански, моля за становище на вашата 
комисия. 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, становището на комисията Законност и 
обществен ред е да предложи на Общински съвет – Раковски съответната Наредба да бъде 
приета.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Колеги, предложения, въпроси? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 14       
Против: 0          
Възд.се: 5                                                                
                

1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 206 

 
      Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за издаване на 
разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни 
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елементи върху недвижими имоти на територията на Община Раковски, приета с Решение № 
657, взето с Протокол № 49/26.02.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18б, ал. 2, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 77 и чл. 79 от АПК 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на  Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Приема Наредба за изменение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне 
и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти 
на територията на Община Раковски, приета с Решение № 657, взето с Протокол № 
49/26.02.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски, както следва: 
 
 

Наредба за изменение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и 
разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на 
територията на Община Раковски, приета с Решение № 657, взето с Протокол № 49/26.02.2015 

г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

§ 1. В чл. 6, ал. 3: 
1.1. текстът „нотариално заверено“ (за писменото съгласие), бъде заменен с „изрично“; 
1.2.  се заличат думите „нотариално заверен“ (за писмения договор за наем).  
§ 2. Чл. 7 ал. 1 се изменя, както следва: „Разрешенията за поставяне на РИЕ върху недвижими 
имоти, собственост на физически и юридически лица се издава от Кмета на Общината, а 
върху имоти – общинска собственост – и въз основа на схема, одобрена от Главния архитект 
на Общината“. 
§ 3. Създава се нов § 11 със следното съдържание: 
 § 11. (нов с Реш. 206 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 13/28.09.2016 г.) 
Наредбата за изменение Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и 
разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на 
територията на Община Раковски, приета с Решение № 657, взето с Протокол № 49/26.02.2015 
г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски, влиза в сила три дни след 
публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg. 
 
МОТИВИ: Наредба за изменение на Наредба за реда за издаване на разрешение за 
поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху 
недвижими имоти на територията на Община Раковски, приета с Решение № 657, взето с 
Протокол № 49/26.02.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски, се налага да 
бъде изменена. 
 Наредбата за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за 
ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на 
Община Раковски е приета на основание чл. 57, във вр. с чл. 56 ал. 2 от Закона за устройство 
на територията и с нея се регламентират обществени отношения от местно значение, 
съобразно нормативните актове от по-висока степен.  
 1. Чл. 6 ал. 3 от цитираната наредба гласи: „В поземлени имоти и сгради частна 
собственост, разрешението за поставяне на РИЕ (рекламно-информационни елементи), се 
издава въз основа на нотариално заверено писмено съгласие от собственика на поземления 
имот или на сградата, или въз основа на нотариално заверен писмен договор за наем на 
заетата от РИЕ площ“. Посочената разпоредба в частта й, с която се изисква писменото 
съгласие да е с нотариална заверка на подписите, противоречи на Закона за устройство на 
територията  - чл. 56 ал. 5 от ЗУТ, в който се предвижда, че в чужди поземлени имоти 
разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на изрично писмено 
съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от 
преместваемия обект площ. За да не се допуска надхвърляне на установените рамки от 
страна на Общински съвет и да не се допусне предвиждане на по-тежка форма 
(нотариална, в сравнение с обикновената писмена форма), се налага текстът на чл. 6 ал. 3 от 
Наредбата да бъде изменен, като:  
1.3.  текстът „нотариално заверено“ (за писменото съгласие), бъде заменен с „изрично“; 
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1.4.  се заличат думите „нотариално заверен“ (за писмения договор за наем).  
  
 2. Чл. 7 ал. 1 от цитираната наредба гласи: „Разрешенията за поставяне на РИЕ върху 
недвижими имоти общинска собственост и имоти собственост на физически и юридически 
лица, се издава от Кмета на Община Раковски въз основа на одобрена схема от Главния 
архитект на Община Раковски“. Разпоредбата противоречи на нормативен акт от по-висока 
степен, тъй като с чл. 56 ал. 2 пр. 1 от ЗУТ за преместваемите обекти се издава разрешение за 
поставяне по ред, установен с Наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти 
– и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Граматическото 
тълкуване обуславя извод, че не се изисква одобряване на схема за частни имоти. За да не се 
допуска поставяне на по-високо изискване, отколкото визираното в закона, се налага текстът 
на чл. 7 ал. 1 от Наредбата да бъде изменен, като същият се приведе в съответствие с чл. 56 ал. 
2 пр. 1 от ЗУТ и редакцията на чл. 7 ал. 1 придобие следния вид: „Разрешенията за поставяне на 
РИЕ върху недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица се издава от 
Кмета на Общината, а върху имоти – общинска собственост – и въз основа на схема, 
одобрена от Главния архитект на Общината“.    
 
 Основната причина и цел, налагащи приемането на измененията е отстраняване на 
противоречието на посочените разпоредби с по-горестоящия нормативен акт - Закон за 
устройство на територията. 
 За прилагане на Наредбата за изменение не са необходими финансови средства. 
 Проектът на нормативния акт не противоречи на нормите на Европейския съюз. 
 Очакван резултат от прилагането на Наредбата за изменение – привеждане на чл. 6 ал. 
3 и чл. 7 ал. 1 от Наредбата в съответствие със законовата уредба в ЗУТ. 
 
 На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът на наредба за изменение е публикуван в 
официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg и обявен на 
информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като по този 
начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и да 
изразят становище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



стр. 8 
 

г-н Георги Лесов: Точка трета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 438/12.09.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за реда 
и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и 
монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски. Г-н Матански, 
днес явно ще общуваме само с Вас. 
г-н Рангел Матански: Становището на комисията отново е – съответната Наредба да бъде 
приета. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги въпроси по тази Наредба? Няма. Моля да гласуваме. 
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 4                                   
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 207 

 
  Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията 
на Община Раковски.  
 
На основание: чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 77 от АПК 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:                                                         

  
1. Приема Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Раковски. 

 
 
МОТИВИ: Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и монументално-
декоративни елементи на територията на Община Раковски. 
 Разпоредбата на ЗУТ - чл. 56, предвижда: 
(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, 
зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското 
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обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за 
събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). 
(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на 
общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от 
главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване 
със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с 
областния управител. 
 Ето защо, в изпълнение на задължението по ЗУТ, необходимо е да има подзаконова 
нормативна уредба на визираните отношения, чрез приемането на Наредба от Общински 
съвет. 
 Понастоящем действащата в Община Раковски Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 ал. 
1 и 2 от ЗУТ, е приета с Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
36/24.04.2003 г., същата до настоящия момент не е изменяна и не отразява настъпилите 
законодателни промени, а също така има отношения, които не са обхванати от разпоредбите 
й, поради което се налага съществена преработка и допълнение на текста на нормативния 
акт.   
 Съгласно чл. 79 на АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и 
допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Налага се приемане на нова 
Наредба, тъй като досега действащата в голямата си част не е съобразена с измененията в 
законодателството – ЗУТ и свързаните с него, и следва цялостно да се преработи текстът на 
подзаконовия нормативен акт и приведе в съотвествие с нормативните актове от по-висока 
степен. 
 Новата наредба урежда в пълна степен реда и условията за поставяне и премахване на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени общинска, 
държавна и частна собственост на територията на Община Раковски на основание чл. 56 от 
ЗУТ. С Наредбата се уреждат и реда и условията за поставяне на монументално-декоративни 
елементи на територията на Община Раковски на основание чл. 57 от ЗУТ. 
  
           С наредбата детайлно се уреждат видовете преместваеми обекти и ограниченията за 
тях; схемите за разполагане на преместваеми обекти, редът за разрешаване поставянето и 
регистрацията на преместваеми обекти и другите елементи на градското обзавеждане; 
уредба е дадена и за монументално – декоративни елементи, знаци и паметни плочи с 
възпоменателен характер; предвидени са и контролни дейности и санкционни процедури.  
 
 Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата: да се 
регулира материята с подзаконов нормативен акт, в съответствие с регламентите на ЗУТ, да не 
се допускат инвестиционни намерения, противоречащи на други нормативни актове. 
 Не се изискват финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
нормативна база. 
 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на 
градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община 
Раковски не противоречи на нормативите на Република България и Европейското 
законодателство. 

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба 
за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското 
обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски е 
публикувана в официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg  и 
обявена на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като 
по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят и да 
изразят становище в законоустановения 14-дневен срок от публикуването. 
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НАРЕДБА 
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ 

ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И МОНУМЕНТАЛНО - 
ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
Раздел I 
Общи разпоредби 

Чл. 1. Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към 
оформлението и поставянето на преместваеми обекти, и определя правомощията на 
отделните звена на Община Раковски относно реда за тяхното разрешаване. 
(2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти върху терени частна, 
общинска и държавна собственост. 

Чл. 2. (1) Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба са преместваеми 
обекти, за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане, 
които не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под него и 
изцяло да отговарят на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ. 

(2) Монументално-декоративни елементи са произведения на изобразителното 
изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните 
художествени занаяти. 
            (3) Знаци и паметни плочи с възпоменателен характер. 

(4) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от 
площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на 
основното предназначение на терените върху които се поставят.  

(5) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху държавни, общински и 
частни терени.  

6) Преместваемите обекти се поставят с Разрешение на Главния архитект на Община 
Раковски при спазване на градоустройствените архитектурно-художествените, инженерно-
техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна 
жизнена среда. 

(7) Не са предмет на тази наредба рекламно-информационни съоръжения, 
регламентирани с Наредба за рекламната дейност на територията на Община Раковски; 

Чл. 3. (1) Преместваемите обекти се поставят на места по схема, одобрена от Главен 
архитект на Община Раковски, след предварително съгласуване от Експертния съвет по 
устройство на територията. Заедно със схемата се одобрява вида и характеристиката на 
съоръжението, включително и всички размери в план и височина на преместваемият обект. 

(2) Обектите се поставят след издаване на Разрешение за поставяне от Главния архитект 
на Община Раковски, на основание одобрената схема по ал.1. Разрешението за поставяне 
регламентира вида, характера, местоположението и предназначението на преместваемият 
обект, както и допълнителни ограничения и условия при ползване на обекта. 
 (3) С представената схема по ал.1 се уточнява необходимостта от свързване на обекта 
с инженерната инфраструктура. Схемата се разработва върху ситуационна скица с 
нанесени подземните комуникации и съгласувана с необходимите експлоатационни 
дружества. Съгласуването се извършва от и за сметка на възложителя.  
 (4) При необходимост от изграждане на връзки с инженерната инфраструктура, се 
изготвят съответните проекти за свързване. Проектите при необходимост се съгласуват с 
необходимите експлоатационни дружества и се оценяват от Експертния съвет по устройство 
на територията. В случаите на издаденото разрешение за поставяне одобрените проекти се 
вписват в разрешението. 
 При изграждането на връзки с инженерната инфраструктура на базата на издаденото 
разрешение за поставяне се издава съгласувателно писмо по чл.5, ал.1 от Наредбата за реда 
и условията за извършване на строителни и монтажни работи. 
 
Раздел II 
Видове преместваеми обекти 
 Чл. 4. (1) Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към 
оформлението, реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми 
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обекти на територията на гр. Раковски в съответствие с чл. 56 и чл. 57а от Закона за устройство 
на територията и реда и начина за издаване на разрешения за поставяне. 
 1. Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за определен срок с площ 
не по-голяма от 50.00 м2 и височина до 3.50 м  
 2. Мобилни – които се монтират в началото на работния ден и се прибират след края на 
работния ден /включват и места за разполагане на площадки за колички и др. подобни с площ 
не по-голяма от 10.00 м2;  
 3. Кампанийни – преместваеми /сглобяеми/ съоръжения /конструкции/ за провеждане 
на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия за период не по-дълъг от 3 /три/ 
месеца; 
 4. Монументално-декоративни, знаци и паметни плочи с възпоменателен характер и 
елементи на градското обзавеждане 
 (2) С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставянето на 
преместваеми обекти и правомощията на отделните звена на Община Раковски относно 
реда за тяхното разрешаване върху терени – частна, общинска или държавна собственост: 
  (3) По своето предназначение преместваемите обекти по ал. 1 могат да бъдат: 
 1. Обслужващи търговията; 
 1.1 заведения за обществено хранене; 
 1.2 павилион за продажба на промишлени и хранителни стоки; 
 1.3 павилион за продажба на вестници; 
 1.4. слънцезащитни съоръжения и остъклени площи и навеси 
 1.5. спомагателно-обслужващи – хладилни витрини, фризери за сладолед, маси за 
открито сервиране, както и други подобни, поставени към заведенията за обществено 
хранене и търговски обекти, обслужвани от самите тях. 
 1.6. хладилни витрини за продажба на сладолед със слънцезащитни съоръжения, 
колички за продажба на царевица, машини за пуканки, автомати за топли напитки и др. 
 1.7. стелажи към търговски обекти. 
 2. Обслужващи транспорта; 
 2.1. спирки за МГТ; 
 2.2. павилион за продажба на билети 
 2.3. паркоместа 
 3. Обслужващи други дейности 
 3.1. тоалетни кабини; 
 3.2. павилион за охрана; 
 3.3. кабини за банкомати и др.; 
 3.4. павилиони за съхранение на инвентар, обслужващи поддръжката на частни и 
общински градини и паркове до 15 кв.м. 
 3.5. павилиони за административно обслужване.  
 3.6. временни стълби и навеси 
 3.7. метални гаражи.  
 4. С производствено предназначение; 
 4.1. ателие за битови услуги; 
 4.2. занаятчийска работилница; 
 6. Със специално предназначение. 
 Чл. 5. Преместваемите обекти в общински терени – съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 4  могат  
да бъдат предназначени само за продажба на стоки и услуги, както следва: 
 1. дребни пакетирани хранителни стоки; 
 2. печатни произведения; 
 3. цветя; 
 4. цигари; 
 5. ядки; 
 6. сладолед; 
 7. кафе и закуски; 
 8. плодове и зеленчуци; 
 9. фишове за тото и лотарийни билети; 
 10. стоки с акционен характер (свързани с честване на празници); 
 11. парфюмерийни и козметични промишлени стоки; 
 12. услуги от битов характер 
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Раздел III 
Изисквания при поставяне на преместваеми обекти 
 Чл. 6. (1). Схемите за преместваеми обекти, се одобряват от Главния архитект на 
Община Раковски. Разрешението за поставяне се издава от Главния архитект на Община 
Раковски.  
 (2) Обемът и съдържанието на проектите за преместваеми съоръжения се определят с 
решение на ЕСУТ на Община Раковски, според вида, характера и предназначението.  
 (3) Одобрената схема за поставяне по чл. 3 ал.1 е неразделна част от Разрешението за 
поставяне при одобряване на схемата за поставяне 
 Чл. 7 В недвижими имоти – паметници на културата, разрешение за поставяне на 
преместваемите обекти се издава въз основа на схема след съгласуване с Националния 
институт за паметниците на културата, при условията и по реда на чл.125, ал.5 от ЗУТ. 
 Чл.8 Разрешението за поставяне на спортно-развлекателни съоръжения (увеселителни и 
детски атракциони) се издава след представяне на документ, удостоверяващ техническата 
изправност и безопасното ползване на съоръженията. 
 Чл. 9. (1) Забранява се разполагането на: 
 1. мобилни и обслужващи преместваеми обекти по пешеходни алеи, пешеходни улици 
и тротоари, без да е доказана възможността от преминаване, както на пешеходци, така и на 
транспортни средства със специално предназначение. 
 2. обслужващи преместваеми съоръжения към заведения за обществено хранене и 
други търговски обекти по указана схема извън рамките на прилежащата територията на 
заведението или търговския обект, освен ако не е взето съгласие от собственика на съседен 
имот или обект; поставянето на маси за открито сервиране пред магазините.  
 3. разполагането на всички видове преместваеми обекти, с изключение на маси, в 
обслужващите сервитути на инженерните съоръжения; 
 4. разполагането на всички видове преместваеми обекти върху терени, отредени за 
паркове, градини и озеленяване, освен ако те не са съответстващи на предназначението на 
терена. 
 5. разполагането на всички видове преместваеми съоръжения, когато закриват входове, 
витрини, прозорци от партерния етаж и сутерен на сградите или затрудняват или възпрепятстват 
пешеходния поток и обслужването на обектите в тях, освен ако не е взето писмено съгласие от 
всички пряко засегнати собственици.  
 
Раздел IV 
Ред за разрешаване на преместваеми обекти върху общински терени 
 Чл. 10. (1) Преместваеми обекти по чл. 4 се разполагат върху терени - публична и частна 
общинска собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата 
Наредба, въз основа на цялостни и подробни схеми за разполагане. 
 (2) Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне се прилагат 
следните документи: 
 1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с 
изключение на случаите на кампанийни мероприятия. 
 2. Снимки и др.материали, доказващи адаптацията на преместваемия обект в 
градската среда; 
  (3) Схемите по ал. 1 се изготвят служебно от отдел „Териториално и селищно 
устройство”. Схемите се съгласуват и одобряват по реда на чл.3 ал.1   
 1. Решение на Общински съвет; 
 2. Вьзлагане от Кмета или упълномощено лице; 
 3. Постъпило заявление от физическо или юридическо лице с предложение за 
конкретно местоположение  
 (4) На базата на одобрената схема по ал.3 се издава Разрешение за поставяне от 
Главния архитект по реда на чл.3 ал.2. Разрешението за поставяне се издава за срок не по-
дълъг от 12 /дванадесет/ месеца. 
 (5) Одобрената схема по чл.3, ал.1, губи правно действие, ако до шест месеца не се 
извършат последващи постъпки за разрешаване на поставянето на преместваемият обект. 
При издадено разрешение за поставяне одобрената схема важи до изтичане на срока за 
поставяне, съгласно разрешението, но срока на действие не може да бъде по-дълъг от 
дванадесет месеца. 
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  (6) Преместваемите обекти се разполагат, съгласно Разрешение за поставяне въз 
основа на одобрени схема, проекти и визуализации разрешени от компетентните органи 
на общината и след заплащане на предвидената административна такса и депозит по 
тарифа, утвърдена от Общински съвет – Раковски. 
 (7) Не се разрешават разполагане на преместваемите обекти на територията на 
Община Раковски, ако собствениците имат неплатени такси и задължения към общината.  
 (8) При получаване на разрешението за поставяне на кампанийни или сезонни обекти 
се заплащат дължимите такси в началото на всеки календарен месец от разрешителното. При 
незаплащане на дължимата месечна такса до първия работен ден от предстоящия месец, 
разрешителното за поставяне се отнема.  
Чл. 11. (1)  Подробните схеми за разполагане се изготвят за всяко единично  съоръжение, както 
и за съоръженията, разположени в група върху извадка от кадастъра с нанесени подземни 
съоръжения в М 1:1000. На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и 
необходимите отстояния между тях. 
 2) Схемата носи данни за вида, характера и точното местоположение на 
преместваемия обект и уточнява необходимостта и начина на свързване с инженерната 
инфраструктура. 
 Чл. 12. Временни външни връзки за захранване на преместваем обект при 
необходимост се разрешават по реда на чл.3, ал.4.  
 Чл. 13. За разполагането на преместваемите обекти върху общински терен –   се изготвя 
цялостна схема в подходящ мащаб, на която са означени местата за разполагане на 
единичните обекти.  
 Чл. 14. Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми 
обекти по одобрени схеми се извършва по реда на Наредба за реда и условията за 
провеждане на търгове, по придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост 
 Чл. 15 В останалите случаи за разполагането на преместваеми обекти върху общински 
терени по одобрени схеми и издадени разрешения за поставяне се заплащат такси, 
определени с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Раковски. Разрешението за поставяне се издава за срок от 1 
година.  
 
Раздел V 
Ред за разрешаване на преместваеми обекти върху държавни терени 
 Чл. 16. (1) Преместваеми обекти се разполагат върху терени - публична и частна 
държавна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата 
наредба, въз основа на подробна схема за разполагане. 
  (2) Схемата по ал. 1 се изготвя от възложителя, съгласувано с ведомството, което 
стопанисва терена, а за останалите случаи с областния управител. 
 (3) Схемата по ал. 1, изработена в М 1:1000, която съдържа всички данни за вида, 
местоположението, предназначението, характера, както и всички необходими размери на 
преместваемия обект,  одобрява от Главния архитект и се нанася служебно в цялостната 
схема за съответния район. 
 Чл. 17. (1) Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне се прилагат 
следните документи: 
 1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с 
изключение на случаите на кампанийни мероприятия. 
 2. Схема по чл.16, ал.2,; 
 3. Договор за ползване на терена от съответното ведомство; 
 4. Снимки и др.материали, доказващи адаптацията на преместваемото съоръжение в 
градската среда. 
 5. Проекти по чл.6, ал.2. 
  (2) Изработването и съгласуването на схемите по чл. 11 се извършва по реда на чл.10 и 
чл.3, ал.1, а одобряването на проектите и издаването на разрешението за поставяне -  
съгласно чл. 6, ал.1 от настоящата наредба. Разрешението за поставяне се издава за срок от 1 
година.  
 
Раздел VI 
Ред за разрешаване на преместваеми обекти върху частни терени 
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 Чл. 18. (1) Преместваеми обекти се разполагат върху терени частна собственост при 
спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на подробна 
схема за разполагане. 
 (2) Схемата по ал. 1 се изготвя от собственика (съсобствениците) на терена. 
 (3) Схемата по ал.1 се одобрява от Главния архитект и нанася служебно в цялостната 
схема за съответния район. 
 Чл. 19. (1) Схемите по чл.18, ал.2 се одобряват от Главения архитект или след 
предварително съгласуване от експертен съвет, а проектите и издаването на разрешението за 
поставяне се одобряват съгласно чл. 6, ал.1 от настоящата наредба.  
 Чл. 20. В съсобствени недвижими имоти преместваемите обекти се разрешават на 
името на един или няколко от съсобствениците, след представяне на декларация за съгласие 
от страна на другите  съсобственици за извършване на вида дейност, местоположение, 
форма и вид на преместваемия обект, освен ако не се заемат част от имота, който по 
договор за доброволна делба или друг документ се владее единствено от собственика, по 
чието искане се монтира съоръжението. 
 Чл.21. Разрешението за поставяне се издава за срок от 3 години. 
 Чл.22 Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне се прилагат следните 
документи: 
 1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска 
дейност, с изключение на случаите на кампанийни мероприятия.  
 2. Схема по чл.18, ал.2; 
 3. Документ за собственост; 
 4. декларация за съгласие от страна на другите съсобственици, в  случаите на 
съсобствен недвижим имот; 
 5.Договор за наем за ползване на терен в чужд поземлен имот или писмено съгласие от 
с обственика на поземления имот; 
 6. Снимки и др.материали, доказващи адаптацията на преместваемия обект в 
градската среда; 
 
Раздел VII 
Монументално – декоративни елементи, знаци и паметни плочи с възпоменателен характер 
               Чл. 23. (1) Монументално - декоративните елементи и знаци и паметни плочи с 
възпоменателен характер служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване 
на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да 
било рекламни послания или да служат за търговска дейност. 
               (2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето 
на декоративно-монументални елементи и на знаци и паметни плочи с възпоменателен 
характер. 
             Чл. 24. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на монументално – 
декоративните елементи и/или знаците и паметните плочи с възпоменателен характер, се 
налагат санкции по реда предвиден в настоящата наредба. 
Раздел VIII 
Контрол 
 Чл. 25. Контролът за изпълнение на настоящата наредба се упражнява от кмета на 
общината или упълномощено от него лице. 
 Чл. 26. Разрешенията издадени по тази наредба, се отнемат със заповед на кмета или 
упълномощено от него лице: 
 1. При неспазване изискванията на настоящата наредба. 
 2. При неизпълнение писмени нареждания на длъжностно лице по настоящата наредба 
или контролен орган. 
 3. При възникнали обществени нужди, налагащи това действие или влизане в сила на 
заповед за одобряване на ПУП за съответната територия. 
 Чл. 27. Разрешенията издадени по тази наредба се прекратяват със заповед на кмета 
или упълномощено от него лице: 
 1. при премахване на временно съоръжение по инициатива на собственика му. 
 2. при преотстъпване на временно съоръжение на друг собственик. 
 Чл. 28. Разрешенията издадени по тази наредба се поправят със заповед на кмета или 
упълномощено от него лице: 
 1. при промяна на квадратурата, предназначението и/или допълване. 
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 2. при допусната фактическа грешка, поради неточност и пропуски. 
 Чл. 29 (1) Преместваемите обекти подлежат на премахване когато: 
 1. са поставени в отклонение от изискванията на настоящата наредба; 
 2. са поставени без необходимите одобрени проекти и/или без разрешение за 
поставяне; 
 3. са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото 
разрешение за поставяне. 
 4. разрешенията са отнети или са с изтекъл срок и не са презаверени по реда на 
настоящата наредба. 
 5. при неплащане необходимите такси за обектите върху общински терени, за повече 
от 2 поредни месеца. В този случай разрешение за поставяне за тези временни съоръжения 
не се издава за срок от 2 години от извършеното нарушение 
 Чл. 30 Разрешенията, издадени по тази наредба, се отнемат със заповед на кмета или 
упълномощени от него лице при: 
 1. При неспазване изискванията на настоящата Наредба. 
 2. При неплащане необходимите такси, за обектите върху общински терени за повече 
от два поредни месеца. 
 3. При неизпълнение писмени нареждания на длъжностно лице по настоящата наредба 
или контролен орган. 
 4. При възникнали обществени нужди, налагащи това действие или влизане в сила на 
заповед за одобряване на ПУП за съответната територия. 
 Чл. 31. (1) Премахването на поставени преместваеми обекти се извършва по следния 
ред: 
 1. упълномощени от кмета на общината длъжностни лица съставят констативен акт по 
образец,  
 2. въз основа на съставения констативен акт кметът издава заповед за премахване на 
поставения обект; 
 3. след изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по т.2 се привежда в 
изпълнение от определена фирма по договор с кмета на общината. Премахването на обекта 
става за сметка на нарушителя, като дължимите суми се събират по реда на Закона за 
събиране на държавните вземания. 
 (2) Обжалването на заповедта по чл.29, ал.1, т 2 не спира действието й. 
 Чл. 32. За въпроси, неуредени в тази наредба се прилага Закона за административното 
производство.  
 
Раздел VIII 
Административно-наказателни разпоредби 
Чл. 33. (1) Наказва се с глоба от 100 (сто) лева до 300 (триста) лева, ако не подлежи на по-
тежко наказание длъжностно лице, което: 
 1. не изпълни изцяло или частично задълженията, възложени му по тази наредба; 
 2. не изпълни писмено нареждане на по-горестоящ административен орган; 
 3. не издаде в срок съответния административен акт или документ; 
 4. не се произнесе в 30-дневен срок по молба или предложение за издаване на 
административен акт или по жалба по такъв; 
 5. не препрати в седемдневен срок жалба или протест срещу административен акт на 
по-горестоящия административен орган; 
 6. разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или бъдат поставени 
преместваеми обекти в нарушение (отклонение) от наредбата; 
 7. съгласува, одобри или утвърди документи в нарушение (отклонение) от наредбата; 
 8. не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно поставяне на 
преместваем обект; 
 9. разреши или допусне да бъдат свързани инженерните мрежи с незаконно поставено 
преместваем обект. Същото се отнася и за доставчикът на електроенергия. 
 (2) Наказва се с глоба по ал. 1 и проектантът, който предаде или допусне да бъдат 
предадени на физически или юридически лица проекти или документи, касаещи предмета 
на наредбата, които не са оформени в съответствие с нормативните изисквания. 
 Чл.34. (1) Наказва се с глоба от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, ако не подлежи на по-
тежко наказание, този който: 
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 1. извършва дейност по поставяне на преместваем обект в нарушение на чл.3 от 
настоящата наредба;  
 2. не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба; 
 3. премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем 
обект без разрешение на компетентните органи; 
 4. постави незаконно преместваем обект и не го напусне след като бъде писмено 
предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност; 
 5. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените 
повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност; 
 6. не изпълни в определения срок заповед по чл.27 за премахване на незаконно 
поставен преместваем обект. 
 7. не поддържа в добър и естетичен вид преместваем обект и прилежащия терен. 
  (2) За нарушения по ал.1, т.1 и т.4 на еднолични и юридически лица се налага 
имуществена санкция в размер: 1000 лева за първо нарушение и 5000 лева при повторно 
нарушение, а за нарушения по ал.1, т.2, т.3, т.5, т.6 и т.7 на еднолични и юридически лица се 
налага имуществена санкция в размер: 500 лева за първо нарушение и 1000 лева при 
повторно нарушение.  
 Чл. 35. За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по-тежко 
наказание, глобата е от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева. 
 Чл. 36. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината въз основа  
на констативен акт, установяващ нарушението, съставен от упълномощени длъжностни лица 
при община Раковски. 
  (2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се 
извършва по реда на ЗАНН. 
 
Раздел IХ 
Преходни и заключителни разпоредби 
§ 1. (1) Преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС е “преместваем обект” по 
смисъла на чл.56 от ЗУТ. Разрешенията за поставяне се издават по реда на тази наредба, като 
за всяко съоръжение, поставено на терен общинска собственост се заплаща определена 
такса. Не се издават разрешения за преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС 
върху зелени площи и площи предвидени за озеленяване. Разрешения по смисъла на 
изречение второ се издават при доказана необходимост от гараж и невъзможност за 
реализиране на такъв по общите правила съгласно ЗУТ. Преценката се извършва от 
Експертния съвет по устройство на територията в общината. 
(2) Собственици на преместваеми обекти по смисъла на предходната алинея следва в 
тримесечен срок да приведат обектите си в съответствие с наредбата.  
(3) Собствениците на преместваеми обекти, поставени без правно основание, са длъжни да 
ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При неизпълнение на това 
задължение обектите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции. 

§ 2. Кметът на община Раковски може да възложи със заповед премахването на 
незаконосъобразно поставените преместваеми обекти на трети лица. 

§ 3. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат понятията от Закона за устройство 
на територията. 

§ 4. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 1 и чл. 56 от Закона за устройство на 
територията и влиза в сила от момента на обявяване на решението на Общински съвет 
Раковски, с което е приета, в официалния сайт на Община Раковски. 

§ 5. Настоящата наредба отменя Наредба за реда и условия за поставяне на преместваеми 
обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 ал. 1 и 2 от ЗУТ, приета с 
Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 36/24.04.2003 г.. 

§ 6. Всички издадени до приемане на настоящата наредба разрешения за поставяне, са 
валидни до изтичане срока на договора по тях. 

§ 7. Наредбата е приета с Решение № 207 на Общински съвет Раковски на заседание, 
проведено на 28.09.2016 г.  и влиза в сила три дни след публикуването й на официалната 
интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg. 
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г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 439/12.09.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за условията и 
реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно 
развитие в регистър в Община Раковски. Г-н Матански, отново вашата комисия е водеща. 
г-н Рангел Матански: Благодаря г-н Лесов, за пореден път становището на комисията по 
Законност и обществен ред е предложената от Вас Наредба да бъде приета.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Матански! Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 4                                 
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  

                                                              
Р Е Ш Е Н И Е № 208 

 
    Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски 
градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 346 от Закона за предучилищното и училищно 
образование и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищно образование 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 
1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Раковски 
 

МОТИВИ: С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), обн. 
ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г., се налага Общински съвет  град Раковски да 
приеме Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове 
за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Раковски.  

Причини, които налагат приемането: Съгласно разпоредбите на чл. 346 от ЗПУО, във 
всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за 
подкрепа на личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и 
центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, 
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преобразуване, промяна и закриване. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в 
регистъра, както и редът за вписване, се определят с Наредба на Общинския съвет.  

Цели, които се поставят: С приемане на Наредбата ще се постигне систематизиране 
на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 
развитие и ще се осигури публичност на информацията за общинските детски градини и 
центрове за подкрепа за личностно развитие.  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: Няма 
необходимост от допълнителни финансови и други средства за прилагането на новата 
Наредба. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:  
 Да бъде създаден и приет от Общински съвет Раковски подзаконов нормативен 

акт, в съответствие с действащото законодателство на Република България в 
областта на образованието; 

 Да се регламентират условията и реда за вписване на общинските детски 
градини и центрове за подкрепа на личностно развитие, както и обстоятелствата, 
които подлежат на вписване.  
 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Наредба за условията и реда за 
вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в 
регистър в Община Раковски не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

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

за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на 
личностно развитие в регистър в Община Раковски е публикуван в официалната интернет 
страница на Община Раковски – www.rakovski.bg  и обявен на информационното табло в 
Центъра за информация и услуги на гражданите, като по този начин е дадена възможност на 
всички заинтересовани лица да се запознаят и да изразят становище в законоустановения 14-
дневен срок от публикуването. 
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НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В 

ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 

 Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за вписване на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра по чл. 346, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищно образование и обстоятелствата, които подлежат на 

вписване. 

  Чл. 2. На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат всички общински детски градини и 

центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Раковски. 

  Чл.3. Публичният регистър се създава и се поддържа от Общинска администрация, на 

електронен носител.  

 Чл. 4. Директорът на детската градина/ центърът за подкрепа за личностно развитие или 

определено със заповед от него длъжностно лице предоставя информация за вписване в 

регистъра.  

  Чл. 5. (1) Оправомощено от кмета на Община Раковски длъжностно лице извършва 

служебно вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното 

развитие в регистъра по чл. 3. 

 (2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:  

  1. Име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие; 

 2. Данни за наличие на детска градина с втори адрес 

  3. Заповед на кмета за откриване, преобразуване, промяна и закриване; 

 4. Акт за собственост; 

   5. Адрес; 

  6. Телефон, интернет страница, e-mail; 

 7. Име на директора; 

 8. Численост на персонала (педагогически и непедагогически); 

 9. Капацитет на институцията (брой деца, брой групи) 

 10. Наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина; 

 11. Дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно 

разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от ЗПУО). 

 Чл. 6. При всяка промяна в обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, в 14-дневен срок, 

оправомощеното от кмета на общината длъжностно лице отразява промените в регистъра. 

  Чл. 7. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, която не е основание за 

заличаване, подлежи на отбелязване.  

 (2) При заличаване в регистъра се отбелязват основанието и датата на заличаването. 

  
  
  
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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 § 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 346, ал. 2, във връзка с чл. 346, ал. 1, 

от Закона за предучилищното и училищното образование. 

  § 2. Данните по чл. 5, ал. 2 от настоящата наредба са публични и достъп до тях има 

всяко лице. Община Раковски осигурява достъп до данните чрез публикуването им на интернет 

страницата на общината. 

 § 3. Наредбата е приета с Решение № 208 на Общински съвет Раковски на заседание, 
проведено на 28.09.2016 г. и влиза в сила три дни след публикуването й на официалната 
интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка пет от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 432/30.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на подготовката за 
проектобюджет за 2017 г.  и актуализираната бюджетната прогноза за местните дейности за 
периода 2018 - 2019 г. на Община Раковски. Моля, комисията по Бюджет и финанси да даде 
тяхното становище. 
г-жа Любов Кориновска: Уважаеми Председателю, уважаеми Кмет, колеги, постъпи Докладна 
записка с Вх. № 432 от кмета на Общината, относно одобряването и подготовката на 
проектобюджет за 2017 г., комисията прие решение с 6 – ЗА, 1 – ПРОТИВ. Решението е 
единодушно.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-жо Кориновска. Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 13      
Против: 1          
Възд.се: 5                               

. 
1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров   
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 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 209 

 
   Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на подготовката за проектобюджет за 2017 г.  и актуализираната 
бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2019 г. на Община Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
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местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет на община Раковски и съобразно указанията на Министерство на 
финансите БЮ № 4/08.07.2016 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 83,  ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 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 във връзка с 
разпоредбите на РМС № 56 от 28 януари 2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г. и писмо 
изх. № БЮ-4 от 08 Юли 2016г. на Министерство на финансите,  Общински съвет – Раковски: 

1. Одобрява подготовката за проектобюджет за 2017 г. и актуализираната бюджетната 
прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2019 г. на Община Раковски на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Раковски, 
съгласно Приложение № 8 и Приложение № 8а към писмо изх.№ БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на 
Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез договори за 
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019 г. на община Раковски, 
съгласно Приложение № 6а към писмо изх.№ БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на Министерство на 
финансите; 

3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г. на 
община Раковски, съгласно Приложение № 6б към писмо изх.№ БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на 
Министерство на финансите; 

4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по 
нови договори за заеми за периода 2017-2019 г. на община Раковски, съгласно Приложение № 
6в към писмо изх.№ БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на Министерство на финансите; 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на 
„МБАЛ Раковски” ЕООД, гр.Раковски, съгласно Приложение №10а към писмо изх.№ БЮ-4 от 08 
Юли 2016 г. на Министерство на финансите. 

 
МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 56 от 28 януари 2016 г. се определя бюджетната 
процедура за 2017г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на 
бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели от 
единната бюджетна класификация.  

 С писмо Изх.№  БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на Министерство на финансите са 
дадени указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на 
проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г.и на 
актуализираните бюджетни прогнози за периода 2018-2019 г. 

 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 
параметри в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2016 г. за финансиране на 
местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за общината, 
приети с бюджета за 2016 г. Трансферите за местните дейности и целевата субсидия за 
капиталови разходи за периода 2017-2019 г. са разчетени в съответствие с одобрените 
държавни трансфери, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2016 г. 
Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на събираемостта им през 
предходните три години и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в 
общинските наредби.  

  Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват 
служебно през годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. 
Трансферните параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само отчетни.  

Размерите на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, 
свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл.3,  ал.3 и чл.20, ал.1, т.1 
от Наредба № 7 от 19.12.2013г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на 
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обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. Не се предвиждат и 
постъпления от данъка върху таксиметров превоз на пътници за периода 2017-2019 г. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  
♦ Общите  изисквания и насоките за разработване  на  бюджетните  прогнози  за 2017 - 
2019 г., съгласно раздели І и ІІ от писмо БЮ №4/08.07.2016 г. на МФ;  
♦ Приетата от общинския съвет Наредба за  условията и реда за съставяне  на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 

♦ Действащи законови и подзаконови нормативни актове;  
♦ Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване 

приоритетите на местната общност.  
Разходите за периода 2017-2019 г. са ограничени до размера на собствените приходи и 

трансфери, като не  е  допуснато планиране  на разходи, срещу  които няма очаквани 
постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 
общината по години за периода 2017-2019 г. е изготвена  по функции и групи.  

В прогнозата 2017-2019 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

 Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в 
местните дейности, утвърдена с бюджет 2016 г. Прогнозите за осигурителните вноски са 
изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО 
и ЗОВ.  

 В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни 
ремонти на улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на 
детските заведения и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите по 
благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, гробищни 
паркове, домашен социален патронаж. 
 Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби на 
нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно средствата са 
насочени за възстановяване на пътната настилка.  

 През следващите три години община Раковски не планира поемането на 
задължения чрез финансов лизинг /Приложение № 6а/. За периода 2017-2019 година община 
Раковски планира поемане на нов дълг /Приложение № 6б/. В Приложение № 6в са 
представени планираните разходи за лихви по поетия към момента и намеренията за нов дълг 
от общината. 

 Съгласно писмо изх.№ БЮ-4 от 08 Юли 2016 г., кметът на общината е задължен да 
представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2017-2019г. и за 
болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето 
внимание Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите и 
пасивите с отчетни данни за 2014 и 2015 г., разчет за 2016 г. и прогноза за периода 2017-2019г. 
на „МБАЛ Раковски” ЕООД. 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шеста от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 440/14.09.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 722405, с площ 5,191 
дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в местността “Големи 
брести” с НТП от „Др. селкост. тер.” на „Нива”. Г-н Ячев, вашата комисия има думата. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги, г-н Кмете, комисията разгледа 
Докладна записката на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски, да одобри промяна на НТП на имот 722405 от „Др. селкост. тер.” на „Нива”. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г- н Ячев! Колеги, мнения? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
 
 



стр. 23 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  

  
Р Е Ш Е Н И Е № 210 

 
     Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ № 722405, с площ 5,191 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, 
област Пловдив в местността “Големи брести” с НТП от „Др. селкост. тер.” на „Нива”.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78а 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 „Др. селкост. тер.” на  „Нива” 
на следния имот - частна общинска собственост, а именно: 
     - ПИ № 722405, с площ 5,191 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив в местността “Големи брести”, АОС № 3764/13.08.2013 г. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила молба с вх. № 
94Б-10-7/02.09.2016 г. от Бойко Йосифов Шопов, за промяна начина на трайно ползване с цел 
комасация и обработка на земеделска земя. От години имот  № 722405, с площ 5,191 дка, 
находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в местността “Големи Брести” е 
разоран и не се ползва като имот с НТП - „Др. селскост. тер.”.  
  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седма от Дневния ред: Предложение с Вх. № 441/16.09.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване на 
проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-400 085-нива в местността „Пашалъка” 
в землището на гр. Раковски за образуване на УПИ-400 085-Селскостопански дейности, 
Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, като разширение на базата на съществуваща 
ферма за водоплаващи птици с капацитет 8000 бр. патици /включително изграждане на 
сондажен кладенец/, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура/ за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, за 
електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
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временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне трасетата за 
транспортен достъп. 
Обширно. Г-н Шишков, моля за становището на вашата комисия.  
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги! Г-н Председателя беше 
изчерпателен, няма да повтарям. Става въпрос за задание за изготвяне на ПУП. Комисията 
дава съгласие – единодушно. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19      
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
             

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 211 

 
Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на 
ПИ-400 085-нива в местността „Пашалъка” в землището на гр. Раковски за образуване на УПИ-400 
085-Селскостопански дейности, Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, като разширение 
на базата на съществуваща ферма за водоплаващи птици с капацитет 8000 бр. патици 
/включително изграждане на сондажен кладенец/, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура/ за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна 
настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне трасетата за 
транспортен достъп. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ, и глава Пета – чл. 17 и сл. от ЗОЗЗ  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ, трасетата за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с 
трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 
води, терени за временно ползване и други, да бъдат проектирани през имоти общинска 
собственост. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП.  
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3. РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението 
на ПИ-400 085-нива в местността „Пашалъка” в землището на гр. Раковски за образуване на УПИ-
400 085-Селскостопански дейности, Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, като 
разширение на базата на съществуваща ферма за водоплаващи птици с капацитет 8000 бр. 
патици /включително изграждане на сондажен кладенец/, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура/.  
 
Обхват: ПИ-400 085-нива в местността „Пашалъка” в землището на гр. Раковски.  
Контактна зона: ПИ-400 084; ПИ-400 086; ПИ-400 007; ПИ-400 034-път ІVкл. и полски пътища. 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти на база данни от КВС на гр. Раковски. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 8 
на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57/2001 г. и БСА 
бр.9 и 10 /2001г.на МРРБ. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъде представен в цифров/на СД/ и графичен вид, съгл. чл. 5, ал. 4 от  
Наредба № 8 на МРРБ. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми ВиК, Ел и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура.  
 
         
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 94Ю-89-3 от 12.09.2016г. на 
Юлиян Иванов Ночев, чрез пълномощник инж. Недялка Коева за разрешение за изготвяне на 
проект за ПУП-ПРЗ относно промяна на предназначението на ПИ-400 085-нива в местността 
„Пашалъка” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ-400 085-Селскостопански 
дейности, Ферма за отглеждане на водоплаващи птици, като разширение на базата на 
съществуваща ферма за водоплаващи птици с капацитет 8000 бр. патици /включително 
изграждане на сондажен кладенец/, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна 
настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне трасетата за 
транспортен достъп. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ 
и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение. 
  
 
г-н Георги Лесов: Точка осем от Дневния ред: Предложение с Вх. № 442/16.09.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване на 
проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-000 501-пасище, мера в местността 
„Казаните” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ-000 501-Паркинг, търговски и 
обслужващи дейности, схеми Ел, Вик и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, за 
електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне трасетата за 
транспортен достъп. 
Г-н Шишков, изглежда вие влизате в серия.  
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, Докладната е аналогична – даваме съгласие 
да бъде изработен ПУП-ПРЗ, съгласно описанието в Докладната. Комисията отново дава 
съгласие единодушно.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме.  
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 1                                            
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – възд. се  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 212 
 

Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на 
ПИ-000 501-пасище, мера в местността „Казаните” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ-000 501-Паркинг, търговски и обслужващи дейности, схеми Ел, Вик и Пътна 
и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен 
достъп, чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или 
отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие 
за определяне трасетата за транспортен достъп. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ, трасетата за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с 
трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 
води, терени за временно ползване и други, да бъдат проектирани през имоти общинска 
собственост. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП. 
 
 
3. РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението 
на ПИ-000 501-пасище, мера в местността „Казаните” в землището на гр. Раковски за 
образуване на УПИ-000 501-Паркинг, търговски и обслужващи дейности, схеми Ел, ВиК и Пътна и  
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 
Обхват: ПИ-000 501-пасище, мера в  местността  „Казаните” в землището на гр. Раковски   
Контактна зона: ПИ-000 411–път ІІ кл./Пловдив-Брезово/; ПИ-000 707; ПИ-000 500; ПИ-000 710; ПИ-000 
694 и ПИ-000 472-полски път. 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти на база данни от КВС на  гр. Раковски.  
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 8 
на МРРБ, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове – ДВ - бр.57/2001 г. и БСА 
бр.9 и 10 /2001г. на МРРБ. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъде представен в цифров /на СД/ и графичен вид, съгл. чл. 5, ал. 4 от  
Наредба № 8 на МРРБ. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
Проектът да съдържа: 
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ПУП-ПРЗ, схеми ВиК, Ел и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура.  
 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 94Й-03-2 от 30.08.2016г. от 
Йовко Ангелов Гендов относно разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на ПИ-000 501-пасище, мера в местността „Казаните” в землището на гр. 
Раковски за образуване на УПИ-000 501-Паркинг, търговски и обслужващи дейности и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /осигуряване на транспортен достъп, чрез път 
с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на 
отпадни води, терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне 
трасетата за транспортен достъп. 
Към  искането  са  приложени  следните  документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за 
имотите, съществуващо положение и Документ за собственост. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка девет от Дневния ред: Предложение с Вх. № 447/19.09.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП - Парцеларен 
план за техническата инфраструктура /Електроповод и Път/. Трасето на електропровода 
засяга ПИ 000041 - общински полски път и път ІІ-56 “Брезово-Пловдив“ от км. 79+646 - ляво до км. 
79+677 - ляво, към проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 088122 в 
местността „Памуклука“ по КВС на с. Стряма, за образуване на УПИ 088122 - Автосервиз и 
склад за материали. Г-н Шишков, моля отново за становището на вашата комисия.  
г-н Младен Шишков: Г-н Председател, вече преминаваме към следващото ниво – за 
одобряване на ПУП-ове и комисията отново дава съгласие ПУП-а да бъде одобрен, съгласно 
Докладната записка.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Шишков! Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля да 
гласуваме.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
  
                   
 
            

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 213 
 

Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Електроповод и Път/. Трасето на електропровода засяга ПИ 000041 - общински полски път и път 
ІІ-56 “Брезово-Пловдив“ от км. 79+646 - ляво до км. 79+677 - ляво, към проект за ПУП-ПРЗ за 
промяна на предназначението на ПИ 088122 в местността „Памуклука“ по КВС на с. Стряма, за 
образуване на УПИ 088122 - Автосервиз и склад за материали. 
 
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 
техническата инфраструктура /Електроповод и Път/. Трасето на електропровода засяга ПИ 
000041 - общински полски път и път ІІ-56 “Брезово-Пловдив“ от км.79+646 - ляво до км. 79+677 - 
ляво, към проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 088122 в местността 
„Памуклука“ по КВС на с.Стряма, за образуване на УПИ 088122 - Автосервиз и склад за 
материали. 
 
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. № 94Г-1184-1 от 21.07.2016 г. 
на Петко Запрянов Тошев. ЕСУТ при община Раковски, с Решение № V, взето с Протокол № 33 от 
31.08.2016 г., е допуснал ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Електроповод и Път/. Трасето на електропровода засяга   ПИ 000041 - общински полски път и път 
ІІ-56 “Брезово-Пловдив“ от км.79+646 - ляво до км.79+677 - ляво, към проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
на предназначението на ПИ 088122 в местността „Памуклука“ по КВС на с. Стряма, за 
образуване на УПИ 088122 -Автосервиз и склад за материали. 
Към искането са приложени следните документи: Решение № 9, взето с Протокол № 2 от 
27.11.2015 г. на Общински съвет, Становище на ЕВН Кец Раковски № 4238418 за съгласуване на 
ПУП, Становище на ОПУ Пловдив, Агенция „Пътна инфраструктура“, изх. № 94-00-239 от 
08.07.2016 г. за съгласуване на ПУП-ПП, Препис от Решение № V, взето с Протокол № 33 от 
31.08.2016 г. на ЕСУТ, Съобщение на ОбА, изх. № 94Г-1184-1   от 02.09.2016 г. за допускане на 
проекта и Акт за постъпили възражения от 26.09.2016 г. 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 449/21.09.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване на 
проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 742095 - нива, в местността 
„Геренча” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 742095 - административна, 
производствена и складова дейност, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна 
настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне трасетата за 
транспортен достъп. Г-н Шишков.  
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г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, комисията отново единодушно дава съгласие 
да бъде одобрено заданието, разрешава да бъде изготвен ПУП-а и всичко, което е описано в 
Докладната, без забележки.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме.  
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
                             

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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   
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 214 

 
Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на 
ПИ 742095 - нива, в местността „Геренча” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 
742095 - административна, производствена и складова дейност, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез 
път с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на 
отпадни води, терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне 
трасетата за транспортен достъп. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ и глава Пета – чл. 17 и сл. от ЗОЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ, трасетата за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с 
трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 
води, терени за временно ползване и други, да бъдат проектирани през имоти - общинска 
собственост 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП. 
 
3. РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ 742095 - нива, в местността „Геренча” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ 742095 - административна, производствена  и складова дейност, схеми Ел, 
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ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на 
транспортен достъп, чрез път с трайна настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, 
събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други/ и 
предварително съгласие за определяне трасетата за транспортен достъп. 
 
Обхват: ПИ 742095 - нива, в местността „Геренча” в землището на гр. Раковски 
Контактна зона: ПИ 742094; ПИ 742096; ПИ 700174 - път ІІ кл. /Пловдив-Брезово/ и ПИ- 742334 - полски 
път. 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти на база данни от КВС на гр. Раковски. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 8 
на МРРБ, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове –ДВ бр. 57/2001 г. и БСА 
бр. 9 и 10 /2001г.на МРРБ. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъде представен в цифров /на СД/ и графичен вид, съгл. чл. 5, ал. 4 от  
Наредба № 8 на МРРБ. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми ВиК, Ел и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 94В-1754-2 от 15.08.2016 г. 
на Велко Иванов Мекерешки, за разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ, ПИ 742095 нива, в 
местността „Геренча” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 742095 - 
административна, производствена и складова дейност, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен 
план за техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна 
настилка, за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне трасетата за 
транспортен достъп. 
Към   искането   са  приложени  следните  документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение и Документ за собственост. 
  
  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 450/21.09.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с 
продажба на имоти - частна общинска собственост. Г-н Ячев, моля за становището на вашата 
комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа Предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри продажбата на 
имоти частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване при първоначални цени – 
пазарните оценки на имотите.  /зачита пазарните оценки по Докладната/ 
 

ПИ № 2231, за който е 
образуван УПИ VI-2231 от кв. 

153 по регулационния план на 
кв. Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 341 2 387 лв. 

ПИ № 2161, за който е образуван 
УПИ  XII-2161 в кв. 150  по 

регулационния план на кв. 
Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 521 3 647 лв. 

 
Като правя уточнение, че това са имоти в ромската махала на кв. Секирово. 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля да гласуваме.  
 

/13:31 часа г-н Димитър Николов – Кмет на кметство Чалъкови – влиза в залата/ 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0     
 
 

1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 215 

 
Взето с Протокол № 13/28.09.2016 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 № 2231, за който е 
образуван УПИ VI-2231 от кв. 

153 по регулационния план на 
кв. Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 341 2864/06.01.2010 г. 

ПИ № 2161, за който е образуван 
УПИ  XII-2161 в кв.150  по 

регулационния план на кв. 
Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 521 3080/02.03.2010 г. 

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

 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 
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ПИ № 2231, за който е 
образуван УПИ VI-2231 от кв. 

153 по регулационния план на 
кв. Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 341 2864/06.01.2010 г. 

ПИ № 2161, за който е образуван 
УПИ  XII-2161 в кв. 150  по 

регулационния план на кв. 
Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 521 3080/02.03.2010 г. 

 
 
3. Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 

 
 

ПИ № 2231, за който е 
образуван УПИ VI-2231 от кв. 

153 по регулационния план на 
кв. Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 341 2 387 лв. 

ПИ № 2161, за който е образуван 
УПИ  XII-2161 в кв. 150  по 

регулационния план на кв. 
Секирово, общ. Раковски 

Жил. застр. 521 3 647 лв. 

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

провеждането на търг с явно наддаване и сключването на договори. 
                
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 

1. вх. № 94И-860-4/16.08.2016г. от Илия Арсенов Манолов – за закупуване на 
общински имот: № 2231, за който е образуван УПИ VI-2231 от кв. 153 по 
регулационния план на кв. Секирово, общ. Раковски. 

2. вх. № 94С-2130-1/18.08.2016г. от Славчо Любчов Манолов за закупуване на общински 
имот № 2161, за който е образуван УПИ XII-2161 от кв. 150  по регулационния план на кв. 
Секирово, общ. Раковски. 
Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес същите да се ползват от населението на Община Раковски.  
От друга страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на 
Община Раковски.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка Дванадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 451/21.09.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно откриване на процедура за 
избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и 
експлоатацията на язовири - публична общинска собственост. Г-н Ячев. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа Предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да открие процедура за избор 
на оператор на язовирна стена за стопанисването на язовирите, находящи се на територията 
на Община Раковски, като се проведе търг с явно наддаване при първоначална тръжна цена в 
размер на 18.00 лв. на декар. Срок на договора е 10 години. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! 
г-н Павел Гуджеров: Извинявам се, но мисля, че тук има допусната грешка от колегите и аз съм 
го пропуснал. Трябва да бъде воден оператор, затова моля да не я гласуваме на тази сесия, а 

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

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 
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да го оставим за следващия път. В никакъв случай няма да е фатално да го оттеглим за 
следващата сесия.  
г-н Йосиф Ячев: Нека да го оттеглим за следващия път. 
г-н Павел Гуджеров: Моля да бъда извинен, за което. Грешката е моя. 
г-н Георги Лесов: Колеги, в този случай продължаваме напред. Знам, че тръпнехте в очакване 
да гласувате, но следващата точка. 
Точка 13 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 452/21.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – 
Кмет на Община Раковски, относно Промяна характера на имоти от частна общинска 
собственост (ЧОС) в публична общинска собственост (ПОС), находящи се в с. Стряма, а 
именно: 
- „Воден резервоар и помпена станция”, изградена върху поземлен имот № 105215, за 

който е образуван УПИ ХVІ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с площ 0,500 дка.,  начин на трайно 
ползване – производствен терен, категория на земята при  неполивни условия: четвърта, 
находящ се в с. Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 
3774/27.11.2013 г.; 

- „Пречиствателна станция – модулна”, изградена върху поземлен имот № 105219, за 
който е образуван УПИ Х ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ с площ 3,451 дка., 
начин на трайно ползване – производствен  терен, находящ се в  с. Стряма, община 
Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 3775/27.11.2013 г. 

Г-н Ячев вие имате думата. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа Предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да промени характера на 
собствеността на имоти изброени от вас, като от частна общинска собственост имотите бъдат 
актувани, като публична общинска собственост.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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   
21. Славейко Милков Белчев – за  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 216 
 

Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна характера на имоти от частна общинска собственост (ЧОС) в публична 
общинска собственост (ПОС), находящи се в с. Стряма, а именно: 
- „Воден резервоар и помпена станция”, изградена върху поземлен имот № 105215, за 

който е образуван УПИ ХVІ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с площ 0,500 дка.,  начин на трайно 
ползване – производствен терен, категория на земята при  неполивни условия: четвърта, 
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находящ се в с. Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 
3774/27.11.2013 г.; 

- „Пречиствателна станция – модулна”, изградена върху поземлен имот № 105219, за 
който е образуван УПИ Х ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ с площ 3,451 дка., 
начин на трайно ползване – производствен  терен, находящ се в  с. Стряма, община 
Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 3775/27.11.2013 г. 

 
На основание: чл. 21,  ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 
3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

        Обявява за публична общинска собственост следните имоти:  
1. „Воден резервоар и помпена станция”, изградена върху поземлен имот № 105215, за 

който е образуван УПИ ХVІ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с площ 0,500 дка.,  начин на трайно ползване – 
производствен терен, категория на земята при  неполивни условия: четвърта, находящ се в с. 
Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 3774/27.11.2013 г.; 

2. „Пречиствателна станция – модулна”, изградена върху поземлен имот № 105219, за който 
е образуван УПИ Х ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ с площ 3,451 дка., начин на 
трайно ползване – производствен  терен, находящ се в  с. Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 
70010, местността “Шипа”, АОС № 3775/27.11.2013 г. 

 
 
МОТИВИ:  Съгласно чл. 198о ал. 1 (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 24.09.2009 г.) от Закона за 
водите, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, 
както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от 
ВиК оператори.  
    С Решение № 524, взето с Протокол № 40/27.06.2014 год. на редовно заседание на ОбС 
гр.Раковски е учредено право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години на 
“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: 
гр. Пловдив, район Източен, бул. “6-ти септември” №250, ЕИК 115010670, представлявано от 
Валентин Василев, в качеството му на Управител, на  горепосочените обекти, собственост на 
Община Раковски. 

1.1 „Воден резервоар и помпена станция”, изградена в поземлен имот № 105215 - 
частна общинска собственост, за който е образуван УПИ ХVІ - ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с 
площ 0,500 дка.,  начин на трайно ползване – производствен  терен, категория  на  
земята  при  неполивни  условия: четвърта, находящ се в с. Стряма, община 
Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, АОС № 3774/27.11.2013 г. 

1.2 „Пречиствателна станция – модулна” изградена в поземлен имот № 105219 - частна 
общинска собственост, за който е образуван УПИ Х - ПРОИЗВОДСТВЕНА И 
СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ с площ 3,451 дка., начин на  трайно ползване – производствен 
терен, находящ се в с. Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 70010, местността “Шипа”, 
АОС № 3775/27.11.2013 г. 

 Законът за водите определя императивно вида на собствеността на описаните имоти, 
като публична общинска, а именно:  
 Чл. 19 ал. 1 Публична общинска собственост са: 
4. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) водностопанските 
системи и съоръжения на територията на общината с изключение на тези, които са включени в 
имуществото на търговски дружества различни от ВиК операторите с държавно и/или 
общинско участие в капитала или на сдружения за напояване и които се изграждат със 
средства или с кредити на търговските дружества или на сдруженията за напояване: 
а) (изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) водоснабдителните системи или части от 
тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване 
и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на 
общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни 
водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и водопроводните отклонения до 
измервателните уреди в имотите на потребителите; 
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5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) земите от 
пояс І на санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения и съоръженията за 
водоснабдяване на населените места в общината, с изключение на тези по чл. 15 и чл. 24, т. 11. 
  
 
 
г-н Георги Лесов: Най-интересната Докладна за днешната сесия: Предложение с Вх. № 
453/21.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно утвърждаване 
наименования на нови улици:  

 Улица  с   ос.т. 1001 ÷ 1002 ÷ 1003  по  ПУП  на град  Раковски,   кв.Секирово  
 Улица с ос.т. 43÷45÷46÷48÷49÷74÷61÷60÷62÷63÷64 по ПУП на град Раковски, кв.Парчевич 
 Улица с ос.т. 280÷1127÷1126÷1125÷1128 /ПИ- 501.9695-улица/ по ПУП на град Раковски, 

кв.Генерал Николаево. 
 Г-н Шишков, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, за предоставената възможност да докладвам 
най-интересната Докладна. Надявам се да разбудим малко духовете, да разнообразим 
сесията. Колеги на заседание на политическа партия ГЕРБ, на групата на ГЕРБ бяха направени 
три предложения за именуване на улиците, които предложения бяха одобрени и на комисията 
и съответно ги зачитам към настоящия момент, а именно:  
- Улицата в кв. Секирово, да бъде наименувана на улица КЕДЪР; 
- Улицата в кв. Парчевич, да бъде наименувана на улица и МЕЛНИЦА; 
- И в кв. Ген. Николаево – улица ВИТ /без река отпред, идва от река Вит, но без река 

отпред, само Вит/. 
Това е предложението на комисията. Имате думата за коментари, колеги. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков! Колеги, както каза Председателя на комисията, имате 
думата за коментари. Виждам, че няма. В такъв случай, моля да гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16       
Против: 0          
Възд.се: 3                                                                
                                           

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров   
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   
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 217 

 
Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Утвърждаване наименования на нови улици:  

 Улица  с   ос.т. 1001 ÷ 1002 ÷ 1003  по  ПУП  на град  Раковски,   кв.Секирово  
 Улица с ос.т. 43÷45÷46÷48÷49÷74÷61÷60÷62÷63÷64 по ПУП на град Раковски, кв.Парчевич 
 Улица с ос.т. 280÷1127÷1126÷1125÷1128 /ПИ- 501.9695-улица/ по ПУП на град Раковски, 

кв.Генерал Николаево. 
 



стр. 36 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
Наименованието на нова улица с ос.т. 1001÷1002÷1003  по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, 
както следва: „Кедър”, на нова улица с ос.т. 43÷45÷46÷48÷49÷74÷61÷60÷62÷63÷64 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Парчевич, както следва: „Мелницата” 
и на нова улица  ос.т. 280÷1127÷1126÷1125÷1128 /ПИ- 501.9695-улица/ по ПУП на град Раковски, кв. 
Генерал Николаево, както следва: „Вит”. 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с гражданска регистрация по постоянен и настоящ адрес на физически 
лица, притежаващи имоти на улици, които понастоящем не са именовани, следва да се утвърди 
административен адрес - наименование на улица. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, точка петнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
457/27.09.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно задължаване 
за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключване на 
договор за предоставяне на финансова помощ във връзка с кандидатстване на Община 
Раковски по обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община 
Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната мрежа на с.Шишманци, Община 
Раковски» във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Г-н Матански, моля за становище 
на вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, вие започнахте с комисията Законност и обществен ред, 
съответно завършихте с нея. Това е последната Докладна. След като нашата комисия разгледа 
тази Докладна, единодушно предлага на Общински съвет - Раковски да задължи Община 
Раковски, чрез кмета съответно, да спазва законодателството в областта на държавните 
помощи по проекта, който общината ще входира по мярка 7.2. за реконструкция на 
водопроводната мрежа на с. Шишманци.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Матански! Колеги, въпроси по тази Докладна, която … ?  
г-н Павел Гуджеров: Колеги, ако позволите. По принцип закона достатъчно си ме задължава да 
го спазвам. Парадоксално, обаче колегите на г-н Ячев решиха, че и вие трябва да ме 
задължите, ако някой е против да спазвам закона нека да го каже сега. Малко е абсурдна 
думата, но трябва да го има изисквуем документ е към проектните досиета. 
г-н Георги Лесов: Колеги, ако няма въпроси предлагам да гласуваме. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 1          
Възд. се: 0                              
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – против 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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   
21. Славейко Милков Белчев – за  

                       
 

Р Е Ш Е Н И Е № 218 
 

Взето с Протокол № 13/28.09.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Задължаване за спазване на законодателството в областта на държавните помощи 
при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ във връзка с кандидатстване 
на Община Раковски по обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от 
Община Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната мрежа на с.Шишманци, 
Община Раковски» във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет Раковски: 
 

- Задължава Община Раковски, чрез Кмета, да спазва законодателството в областта на 
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ във 
връзка с кандидатстване на Община Раковски по обект «Рехабилитация на водопроводна 
мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция водопроводната 
мрежа на с.Шишманци, Община Раковски» във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 
 
МОТИВИ: Община Раковски подготвя проектно предложение по Наредба №12/ 25.07.2016 год. 
за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с цел реализация на обект «Рехабилитация на 
водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция 
водопроводната мрежа на с.Шишманци, Община Раковски» 

 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 
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Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя в 
съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност 
и прозрачност.  

 
Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура, едно от основните 

изисквания е Общински съвет Раковски да вземе решение, с което задължава кандидата 
/Община Раковски, чрез Кмета/ да спазва законодателството в областта на държавните 
помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ относно 
гореописаната процедура.  
 
 
 
г-н Геори Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-жо Гиева.  
г-жа Мария Гиева: Уважаеми колеги, комисията разгледа всички постъпили молби на 
граждани и на основание чл. 7 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани 
одобри със сумата от 100 лв. следните лица: 

- Луиджо Йозов Балджийски от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Николай Йозов Зайков от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Милко Йозов Койрушки от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Александър Рангелов Янков от с. Стряма – 100 лв. 

 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-жо Гиева! Колеги? Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 1        
Възд. се: 0                                 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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   
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 219 

 
Взето с Протокол № 13/28.09.2016 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: 
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Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Луиджо Йозов Балджийски с ЕГН: 430219**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Николай Йозов Зайков с ЕГН: 500928**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Цар Крум” № 9, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Милко Йозов Койрушки с ЕГН: 690611**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „11-ти август” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Александър Рангелов Янков с ЕГН: 750313**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Гъба” № 30., в размер на 100 /сто/ лева. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Седемнайста точка от Дневния ред и последна: Питания. И ще се възползвам 
аз пръв от нея. Колеги, непосредствено преди днешното заседание от читалищното 
настоятелство, където г-н Шишков е член, помолиха да гласуваме една тяхна Докладна. Г-н 
Шишков може да даде малко повече разяснения, за какво става въпрос. 
г-н Младен Шишков: Благодаря, аз мислех да вземам думата така или иначе по тази точка. 
Идеята е да кандидатстваме за основен ремонт на всички останали помещения, които не са 
ремонтирани, а те са доста в интерес на истината. Срока за кандидатстване е 03.10. Ние сме 
доста напреднали вече с документите, но в 12:10 часа консултантите ни казаха, че е 
необходимо и решение на Общинския съвет, с което декларираме, че дейностите съвпадат с 
плана за развитие на общината. Ясно е че за толкова кратко време намаше как да бъде 
подготвена нова Докладна. Молбата ми към всички колеги е да се организираме утре, в други 
ден или най-късно в петък кой, когато е свободен, да направим едно решение с подписка. 
Това е моята молба. 
г-н Георги Лесов: Г-н Шишков Вие малко ме изпреварихте, понеже съм съпричастен към 
вашата дейност с колежката, молим, както се казва да отидете да изпиете по едно кафе ние 
ще подготвим подписката, които желае да даде своя вот. Предполагам, че до 30 мин. или до 
час най-много ще бъдем готови. И моля наистина отново, който желае /не мога да ви 
задължа/ да мине да даде своя вот. Благодаря! От мен това. Други въпроси? Заповядайте г-жо 
Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмете аз се надявам да ми дадете някакви разяснения, какво се 
случва по Наредбарта за животните. Дали има предприети действия през последния месец, 
защото вече сме във възможността си да глобяваме и да санкционираме хората, които не са 
извършили своето по тази Наредба? И другия ми въпрос, който е свързан с настъпването на 
зимния период и валежите. Има ли орган, по-скоро лице, което да е огледало състоянието на 
канавките, каналите в нашата община, защото в последно време при всяко едно по-обилно … 
по-обилен валеж има, осебено в Белозем, наводнения? Това са ми двата въпроса, благодаря. 
г-н Павел Гуджеров: Благодаря г-жо Джатова, по първия въпрос – не съм получил към момента 
нито един сигнал за отглеждане на животни, когато такъв бъде получен съответно ще 
предприемем действия. Има вече схема, по която да работим в момента на получаване, на 
сигнал от граждани или от кмет на населено място ние ще се задействаме. Аз мисля, че и 
миналия път казах, че нямаме го този ресурс да проверяваме всеки дом за наличието на брой 
над в Наредбата животни. 
Колкото до втория въпрос – това е повече ангажимент на кмета на съответното населено 
място. За момента имам сигнал от г-н Черпелийски, също и от кмета на Момино – г-н Стоянов. 
Ще им бъде изпратена машината, която почиства канавки, сиреч багер и ще бъдат почистени. 
В Раковски мога да кажа, че през този месец бяха направени два екипа от служители на 
общината, които минаха и почистиха канавките … не канавките, а дъждарките по някои улици 
и със същото ще продължаваме и занапред. Благодаря! 
г-жа Мария Джатова: Аз мисля, че отговаряте твърде безотговорно на първия въпрос. Знаете, че 
много малко ситуации има, когато едва ли не съседите ще се избият, за да подадат сигнал. 
Смятам, че по този начин общината абдикира от една своя възможност да сложи ред в 
населените места. Оказва се безсмислено, че ние сме приемали тази Наредба, ако ние ще 
чакаме да имаме сигнали, защото тук не говорим за една крава плюс това, което ние сме 
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приели, а за три пъти, четири пъти повече над допустимото. Така, че мисля, че е редно да бъде 
отделен човешки ресурс, дори и за един месец. Не мисля, че ще е толкова голям проблем да 
се видят поне най-големите стопани, които отглеждат твърде много животни в жилищното 
място, за да може държавата да си влезе, в случая общината да направи нужното другите 
хора да живеят нормално. Съгласете се и вашия съсед да е такъв, едва ли ще искате да му 
вредите, защото просто няма да ви е приятно, вие ще живеете там постоянно. Аз знам за 
много такива случай, защото хората идват да ми ги споделят, но не мисля, че е моя работа да 
сигнализирам в общината за няколко случая – аз. Защото общината би трябвало да го прави 
по своя инициатива. Това е неспазване на нормативен акт. Днес приехме три Наредби. Защо 
ги приемаме като няма да ги спазваме? А, ако решите, че това е единствения начин със 
сигнала, то ще трябва да ги сигнализирам аз, поне в населеното място, където аз живея с 
риск, че ще ми бъде отговорено, че не е моя работа. Въпреки това аз ще го направя, защото 
наистина не смятам, че е нормално човек да живее в близост до 200/300 овце и до 25/30 крави.      
г-н Павел Гуджеров: Г-жо Джатова аз тук мога кажа, след като ние сме безотговорни бъдете 
отговорна вие, подайте сигналите и ние ще се задействаме. Все пак не искаме от вас Вие да 
го свършите. Дайте ни сигналите – ние ще се задействаме. Както казах нямаме този човешки 
ресурс, пък и как да кажа, вашите възнаграждения горе долу клонят към възнагражденията на 
служители, които полагат цял месец труд в общината, така че хем и Вие ще свършите една 
обществено полезна работа. 
 

/г-н Божидар Замярски – влизат в залата/ 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Г-жо Изевкова. 
г-н Татяна Изевкова: Само един въпрос имам. В последно време наблюдавам, че по време на 
пазара, случващ се в кв. Секирово ул. „Родопи” се е превърнала … по-скоро тротоарните 
части на улицата са се превърнали в паркинг. Самите паркинги, които са вътре в пазара са 
празни, никой не влиза там. Аз лично знам – входа е 2 лв. Какво правим ние като община да 
предотвратим това нещо и да изместим колите вътре? Общинска охрана аз лично не съм я 
виждала там до сега – никога. Може би с някакви предопредителни стикери, да не ги 
глобяваме.  
г-н Павел Гуджеров: Аз мога да Ви кажа какво сме направили до момента. Аз поне, от както 
се помня като човек този пазар съществува и сергиите, не колите, сергиите и продавачите и 
търговците са на улицата. Това създаваше едно огромно неудобство и изключително голяма 
опасност от ПТП. Полицията многократно ни е сезирала до преди, обаче така или иначе не се 
е успявало да бъде свършено. Сега смятам, че успяхме да го направим, поне да махнем 
търговците от улицата, хората от пътното платно, което е една /по мое мнение/ дора първа 
крачка към една превенция или опасност. Колкото до автомобилите – да, наистина не им е 
там мястото, но няма как всичко да го свършим на един път. Все пак този пазар е съществувал 
и ще продължи да съществува. Това, което мога да ви кажа е, че Председателя на Общински 
съвет работи от доста време по една Наредба за паркирането в Община Раковски, която 
може би на следващата сесия ще представи на вашето внимание и там може да търсим 
някакви, по нататъшни действия в тази насока. 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? 
г-н Павел Гуджеров: Може ли г-н Председател, ако няма други въпроси? Само едно 
обявление. Г-н Романов преди малко успя успешно да входира първия проект по мярка 7.2. за 
улици: Котел, Васил Петлешков, Димчо Дебелянов и Стефан Стамболов. До края на седмицата 
предстои да входираме проекта за пътя Шишманци-Раковски и за Водопровода в с. 
Шишманци. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Пожелаваме му успех. Г-н Антонов? 
г-н Петър М. Антонов: Съвсем кратко – с кв. Парчевич какво се случва? Имам впредвид 
канализацията.  
г-н Павел Гуджеров: Имаме процедура за избор на изпулнител, избран изпълнител и имаме 
жалба в КЗК, чакаме КЗК да се произнесе. Изобщо не ме учудва това нещо честно казано, в 
предвид на това, че има прекалено много фирми, които накупиха техника.   
г-н Петър М. Антонов: Нашия изпълнител кой е, че незнам? 
г-н Павел Гуджеров: Мисля, че беше ТЕРА ГРУП. Жалбата е от ПЪТИНЖЕНЕРИНГ. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси други? Ако няма закривам засеаданието за месец 
СЕПТЕМВРИ. 
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/ Заседанието приключи в 13:57 часа/ 

 
 
 
 
 
 

                         Председател на Общински съвет Раковски: 
           /Георги Лесов/ 


