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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 № 21 
 

от 29.03.2017 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 14:05 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, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел Георгиев 
Матански, Мария Димитрова Нанчева, Младен Николов Шишков, Запрян Петков Запрянов, 
Петър Григоров Терзийски, Виктор Петров Узунов, Младен Минчев Мандраджийски, Йосиф 
Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Славейко Милков Белчев, Божидар Георгиев 
Замярски 
 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
Йовко Стефанов Романов – Зам. кмет на Община Раковски 
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски 
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 кметство Болярино 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
 
Боянка Захариева, Николай Петров Гуджеров, Ивайло Николаев Петков, Йосиф Францисков 
Терзийски – наградени деца с изявени дарби от Община Раковски 
Николай Пашкулов – треньор на СК „ПАШКУЛОВ” – бокс 
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден, колеги! Радвам се да видя отново в пълен състав, след 
проведените избори. Предизборните страсти поутихнаха. На победителите – честито, на 
останалите – пожелавам по-добра изява следващия път. И е време да продължим с нашата 
редовна работа. След проведените комисии, Проекто-дневният ред беше изпратен до всеки 
един от Вас. Предполагам, че сте се запознали! Някакви предложени? Г-н Шишков! 
г-н Младен Шишков: Г-н Председател, бих искал да предложа да изместим точката за 
помощите, като четвърта.  
г-н Георги Лесов: Ако няма други предложения, аз също ще направя едно предложение – 
Докладна записка с Вх. № 703, която обстоятелствата, така спешно наложиха да бъде 
подготвена и да бъде разгледана, да бъда вкарана в днешния Дневен ред, като т. 19. Други 
предложения? Няма. Моля, да гласуваме Дневния ред! 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
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. Връчване на грамоти от Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров на Боянка Захариева, 
Йосиф Францисков Телбийски, Ивайло Николаев Петков и Николай Петров Гуджеров. 
 
2. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
 
3. Предложение с Изх. № 168/26.03.2017 г. от Георги Лесов – Председател на Общински съвет – 
Раковски, относно промяна състава на постоянни комисии към Общински съвет – Раковски. 
 
4.  Отпускане на еднократни помощи. 
 
5.  Докладна записка с Вх. № 678/17.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно подновяване на договора между Община Раковски и Управителя на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски“ ЕООД, за нов тригодишен период. 
 
6. Предложение с Изх. № 161/17.03.2017 г.  от  Георги Лесов – Председател на Общински съвет 
– Раковски, относно приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 
2016 г.  
 
7.  Докладна записка с Вх. № 681/17.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Раковски за 2017 г. 
 
8.  Докладна записка с Вх. № 682/21.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно изпълнение на задължения по Закона за управление на отпадъците. 
 
9. Докладна записка с Вх. № 684/22.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно изпълнение на задължения по Закона за опазване на околната среда. 
 
10.  Докладна записка с Вх. № 685/22.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и 
определяне на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване. 
 
11. Предложение с Вх. № 686/22.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
/ПУП/-ПРЗ и ПУП-ПП, съгласно чл. 124а, ал.1 и ал. 5 о ЗУТ, на земеделска земя за процедура за 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот 
№ 092 072, местност „Топ кория” в землището на с. Стряма, Община Раковски, за образуване 
на УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за обект: 
„Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и 
едрогабаритна строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за 
авточасти - втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, транспортен 
достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване и др. 
 
12. Предложение с Вх. № 690/23.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна формата на собственост на имоти от публична общинска 
собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/, находящи се в с. Шишманци, 
община Раковски, област Пловдив, а именно: 
 ПИ № 000338 с площ 104,753 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 

Пловдивска област, местността „Спас баир”, АОС № 2120/14.04.2009 г. 
 ПИ № 000194 с площ 66,728 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 

Пловдивска област, местността „Спас баир”,  АОС № 2080/06.04.2009 г. 
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13. Предложение с Вх. № 692/23.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно изразяване на предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от 
ЗСПЗЗ и във връзка с чл.17а от Закона за опазване на земеделските земи за промяна 
предназначението на общински имот с НТП “Пасище, мера” за неземеделски нужди. 

 
14. Предложение с Вх. № 694/23.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно преобразуване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Шишманци и 
Основно училище „Гео Милев”, с. Белозем чрез ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“, с. Шишманци в 
ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и определяне на адрес на сградите, в които се провежда 
обучението. 
 
15. Докладна записка с Вх. № 699/24.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 
 
16. Предложение с Вх. № 676/16.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имоти - публична общинска 
собственост, представляващи ПИ № 043154 с площ 3,303 дка и ПИ № 043155 с площ  5,280 дка, 
находящи  се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Саите” с  НТП 
„Пасище, мера”  на  „Друга селскостопанска територия”. 
 
17. Предложение с Вх. № 697/24.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов мост” от „Пасище, мера” на „Др. 
неизп. нива”. 
 
18. Предложение с Вх. № 698/24.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с продажба на имоти - частна 
общинска собственост. 
 
19. Докладна записка с Вх. № 703/29.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 19/25.01.2017г. във връзка с учредяване право на строеж за 
извършване на основен ремонт върху имот - публична общинска собственост на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, ал. 5 от ЗОС, чл. 49, 
ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с §5, т. 42 от ДР на ЗУТ и § 4 от ПЗР на 
ЗНЧ и договор за право на ползване № 6/2013 г. на Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий 
– гр. Раковски – 1908» с проектно предложение за безвъзмездно финансово подпомагане по 
мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Подкрепа 
за иновации в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 
г. (ПРСР), съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  
 
20. Питания. 
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г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред е включена:  Връчване на грамоти от Кмета 
на Община Раковски – Павел Гуджеров на Боянка Захариева, Йосиф Францисков Телбийски, 
Ивайло Николаев Петков и Николай Петров Гуджеров. 
На първо място Боянка Захариева от с. Белозем, ученичка в  6 – ти клас на ОУ ”Гео Милев”, с. 
Белозем – печели второ място в Национално състезание по творческо писане на английски 
език. 

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
/Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров връчва грамота за постигнати успехи на Боянка 

Захариева/ 
 
г-н Павел Гуджеров: Огромно удоволствие е да знаем, че имаме един такъв голям творец в 
нашата община, не само на български, но дори и на английски, се справя толкова добре. 
Заслужено второ място и пожелаваме много последващи успехи! 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Георги Лесов: За следващите деца, предварително искам да изкажа адмирации към един 
добър и заслужил треньор – Николай Пашкулов. Успехи и занапред и все така напред! 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Георги Лесов: И ето, че колко стана? Две години по-късно идват първите резултати. Николай 
Петров Гуджеров от гр. Раковски,  ученик в 7 б клас на ОУ „Христо Смирненски” – печели първо 
място в Републиканско първенство по „Бокс” в гр. Русе. 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
/Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров връчва грамота за постигнати спорти успехи на 

Николай Гуджеров/ 
 
г-н Георги Лесов: Ивайло Николаев Петков, също ученик в 7 б клас – печели трето място на 
Републиканско първенство по „Бокс” в гр. Русе.  
 
/Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров връчва грамота за постигнати спорти успехи на 

Ивайло Петков/ 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Георги Лесов: И предполагам, че сте пример за дисциплина в клас, нали? Не се биете? 
И Йосиф Францисков Терзийски – ученик в 5 а клас една млада надежда, достойно 
представила се на Републиканското първенство. 
 
/Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров връчва грамота за постигнати спорти успехи на 

Йосиф Терзийски/ 
 
г-н Павел Гуджеров: Скъпи момчета и г-н Пашкулов, на всички искам да благодаря, че сте 
възродители на този спорт, който е с големи традиции в нашата община. От сърце Ви 
пожелавам - продължавайте и занапред. Бъдете пример, както и Вие, така и тази млада дама, 
за подрастващото поколение. И нека всички да знем, че има ги талантите сред нас. Честито! И 
занапред бъдете наша гордост, както и днес!  
г-н Георги Лесов: И още по-големи успехи! 

 
 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
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г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Полагане на клетва от новоизбран общински 
съветник. 
Поради подаването на оставка на нашия колега Петър Англелов Антонов, неговото място 
заема следващият в листата на ПП ГЕРБ, а именно г-н Запрян Запрянов. Г-н Запрянов, 
заповядайте тук пред нас, за да положите Клетвата за Общински съветник. 
г-н Георги Лесов към г-н Запрян Запрянов: Повтаряйте след мен. 
 
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на 
страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община 
Раковски и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.” 

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
/След произнасяне на клетвените слова, г-н Запрян Запрянов подписа клетвения лист, 

неразделна част от този протокол, с което встъпи в своите законови правомощия/ 
 

г-н Георги Лесов: Честито! Успех! 
 
 

/14:14 – г-жа Стефка Милиева – Кмет на Кметство Болярино – влиза в залата/ 
/14:15 - Боянка Захариева, Николай Петров Гуджеров, Ивайло Николаев Петков, Йосиф 

Францисков и г-н Николай Пашкулов – излизат от залата/ 
 

 
г-н Георги Лесов: И така, колеги, вече към по-сериозните точки от Дневния ред. Трета точка от 
Дневния ред: Предложение с Изх. № 168/26.03.2017 г. от Георги Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно промяна състава на постоянни комисии към Общински 
съвет – Раковски. 
Г-н Матански, моля за становище на Вашата комисия! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията по Законност и обществен ред 
се събра, разгледа Вашето Предложение. Няма възражения и с единодушие предлага на 
Общински съвет, да бъдат приети промените. И с особена радост искам, така, да се похваля, 
че на другата Комисия, също ще гледаме такова Предложение, но може би по-късно, ще 
стане ясно защо. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря  Ви, г-н Матански! Колеги, някой който не си харесва комисията и 
също иска да се мести? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0        
Възд.се: 0                                                              
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 318 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна състава на постоянни комисии към Общински съвет – Раковски  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2,  чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, от ЗМСМА, Решение № 125 
от 19.03.2017 г. и Решение № 126 от 25.03.2017 г.  на ОИК – Раковски 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
Изменя състава на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски, както следва: 
 
1. Комисия по здравеопазване и социална дейност 
     1. Петър Терзийски – Председател 
     2. Мария Нанчева – Зам. председател 
     3. Запрян Запрянов – член 
     4. Донка Неделчева – член 
     5. Димитър Димитров  – член  
     6. Татяна Изевкова – член  
     7. Мария Джатова – член  
 
2. Комисия по ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство 
    1. Младен Шишков – Председател 
    2. Любов Кориновска – Зам. председател 
    3. Виктор Узунов – член 
    4. Рангел Матански – член 
    5. Йосиф Ячев – член 
    6. Йордан Неделчев – член 
    7. Стефан Пенсов – член 
  
3. Комисия по бюджет и финанси 
    1. Любов Кориновска – Председател 
    2. Младен Мандраджийски– Зам. председател 
    3. Божидар Замярски – член 
    4. Донка Неделчева – член 
    5. Славейко Белчев – член  
    6. Петър Милков Антонов – член  
    7. Татяна Изевкова – член 
 
4. Комисия по образование, спорт, туризъм, култура и религия 
     1. Донка Неделчева – Председател 
     2. Божидар Замярски – Зам. председател 
     3. Мария Нанчева – член 
     4. Запрян Запрянов – член 
     5. Димитър Димитров – член  
     6. Йордан Неделчев – член  
     7. Ралица Сатанска – член 

 
МОТИВИ 

 
 С уведомително писмо с вх. № 673/16.03.2017 г., подадено до ОИК – Раковски, чрез 

Председателя на ОбС – Раковски, от Петър Ангелов Антонов – общински съветник от листата на 
ПП „ГЕРБ“, същият е уведомил, че по отношение на него е възникнала невъзможност да 
упражнява правомощията си като общински съветник. С Решение № 125, взето на  19.03.2017 г. 
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ОИК – Раковски /на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА/ прекратява пълномощията на Петър 
Ангелов Антонов като общински съветник, респ. с Решение 126 взето на 25.03.2017 г. обявява за 
избан общински съветник следващия в списъкa  от листата на ПП „ГЕРБ“ – Запрян Петков 
Запрянов. Промяната в състава на Общински съвет – Раковски налага промяна в съставите на 
постоянните комисии. 

 
 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка четвърта от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски, моля за становището на Вашата Комисия!  
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! След проведено заседание на Комисията и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Комисията одобри за отпускане на 
еднократна помощ следните граждани:  
 

- Къна Бонева Загорчева от гр. Раковски - 50 / петдесет/ лева; 
- Мария Серафимова Гроздева от гр. Раковски - 100 /сто/ лева; 
- Донка Иванова Петрова от с. Белозем - 100 /сто/ лева; 
- Запрян Стоев Запрянов от с. Чалъкови - 100 /сто/ лева; 
- Луиджо Кънчов Балджийски от гр. Раковски - 100 /сто/ лева; 
- Маргарита Николова Работова от гр. Раковски - 100 /сто/ лева.; 
- Пламен Иванов Койрушки от гр. Раковски.  

 
Само искам да подчертая, че г-н Койрушки от гр. Раковски, Комисията го одобри със сумата 
от 1000 /хиляда/ лева, тъй като се нуждае от много важна операция в чужбина. Също всички 
бяхме единодушни за отпускането на тази сума. Благодаря!  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Г-н Шишков? 
г-н Младен Шишков: Уважаеми колеги, и аз бих искал да направя едно предложение. Тъй като 
знаете, че имаме такава практика. Няколко пъти вече се случва - помагахме на Иван, 
неколкократно. Той също беше, така, със сериозна необходимост от средства. И тогава, 
Общинският съвет взе решение да бъде увеличена сумата от 1000 /хиляда/ лева. Така че сега 
предлагам също да помогнем и на Пламен, като предлагам сумата да бъде 3000 /три хиляди/ 
лева. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Шишков! Колеги, други въпроси, коментари? Има ли нужда 
това предложение, да го гласуваме отделно или всички заедно? 
г-н Йосиф Ячев: Всички заедно. 
г-н Георги Лесов: Добре. Моля, да гласуваме, тогава! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0        
Възд.се: 0                                 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 319 

 
    Взето с Протокол № 21/29.03.2017 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: Петър Терзийски – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности”  
 

 
Р Е Ш И:  

 
Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 
1. Мария Серафимова Гроздева с ЕГН: 720217**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Георги Мичев” № 12 Е, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
2. Къна Бонева Загорчева с ЕГН: 330520**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 

ул. „Мусала” № 29, в размер на 50 / петдесет/ лева. 
 
3. Донка Иванова Петрова с ЕГН: 791201**** и постоянен адрес: с. Белозем, община Раковски, 

ул. „Димитър Ташев” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Запрян Стоев Запрянов с ЕГН: 670501**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, община Раковски, 

ул. „Дружба” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
5. Луиджо Кънчов Балджийски с ЕГН: 980203**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
6. Маргарита Николова Работова с ЕГН: 601029**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Алеко Константинов” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
7. Пламен Иванов Койрушки с ЕГН: 841031**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Яко Яковски” № 34, в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 
 
 

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка пета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 678/17.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно подновяване на договора 
между Община Раковски и Управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Раковски“ ЕООД, за нов тригодишен период. 
Г-н Матански, моля за становище на Вашата Комисия!  
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, становището на нашата Комисия и то 
единодушно е срокът на договора за управление на „Многопрофилна болница – Раковски” 
ЕООД, сключен между Община Раковски, представлявана от Кмета на Общината и д-р Иван 
Йосифов Томбашки, в качеството му на Управител на болницата, да бъде подновен за нов 
тригодишен период. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански!  Заповядайте! 
г-жа Младена Райчинова /съпруга на г-н Пламен Койрушки/: Искам да изкажа благодарности 
към всички! Тази помощ за нас е от огромно значение. Благодаря Ви още веднъж, че 
преразгледахте нашата сума! Това е. Мога само да Ви бъда благодарна. 
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/14:23 – г-жа Младена Райчинова – излиза от залата/ 

 
 
г-н Георги Лесов: Да продължим с работата. Въпроси във връзка с подновяването на договора? 
Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0   
                  
                    
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 320 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 
 
 
Относно: Подновяване на договора между Община Раковски и Управителя на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски“ ЕООД, ЕИК 115532871 (общинско 
лечебно заведение) за нов тригодишен период 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и чл. 63, ал. 4 от Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие срокът на договора за управление на „Многопрофилна болница за 
активно лечение – Раковски“ ЕООД, сключен между Община Раковски, представлявана от 
Кмета на общината и Д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството му на Управител на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски“ ЕООД, да бъде подновен за нов 
тригодишен период. 
 
МОТИВИ  
 

Постъпила е Докладна записка от Д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството му на 
Управител на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД с вх. № 20-01-2/09.03.2017 г., с която свежда до знанието 
ми, че на 24.04.2017 г. изтича тригодишния период на договора му за управление на „МБАЛ – 
Раковски“ ЕООД. В докладната записка подробно са изложени данни и информация досежно 
липсата на задължения, своевременно изплащане на заплатите в пълен размер на 
персонала, посещаемостта на повереното му болнично заведение от пациенти и липсата на 
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оплаквания, както и направената инвестиция на собствени средства в дълготрайни активи на 
стойност около 200`000 лв., в това число и разширението на болницата. Намирам, че през 
последните години от управлението на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД, Д-р Томбашки стопанисва и 
управлява добросъвестно и професионално болничното заведение, не са констатирани 
сигнали за нередности в дружеството, а и видно от представените финансови отчети, 
последното генерира добри приходи. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шеста от Дневния ред: Предложение с Изх. № 161/17.03.2017 г.  от  
Георги Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на годишните 
финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2016 г.  
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Вашето 
Предложение – Приемането на годишния отчет на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за 2016 г. и дава 
съгласие финансовият резултат за 2016  г. – печалба в размер на 11`838,04 лв. /единадесет 
хиляди, осемстотин тридесет и осем лева и четири ст./, да останат за дружеството „МБАЛ- 
Раковски” ЕООД  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
           
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
Против: 0          
Възд.се: 0                            
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 321 
 
   Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2016 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от  ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, 
ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 16, т. 4 от Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества с общинско имущество  
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет Раковски 
 

Р Е Ш И: 
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Дава съгласие финансовият резултат за 2016 г. - печалба в размер на 11`838,04 лв. 
(единадесет хиляди, осемстотин тридесет и осем лева и четири стотинки), да остане за 
дружество „МБАЛ–Раковски” ЕООД. 
 
 
МОТИВИ 

 
           В «МБАЛ-Раковски» ЕООД през 2016 г. по статистически показатели в областта и 
страната са реализирани инвестиции от първа необходимост и продължава разширението на 
болничното заведение със собствени средства. За осъществяване на допълнителни дейности, 
свързани с поддръжка и текущи разходи, „МБАЛ - Раковски“ ЕООД има нужда от финансови 
средства, респ. реализираната печалба ще бъде ползвана за тази цел.  

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седма от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 681/17.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на годишен план за 
развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2017 г. 
Г-н Терзийски, отново Вашата Комисия е водеща. 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната и предлага 
на Общински съвет – Раковски, да бъде приет разработеният и съгласуван Годишен план за 
развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2018 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля, да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18      
Против: 0          
Възд.се: 2         
                       
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 322 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 
2018 г. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 19 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:   

 
Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2018 г. 
  
МОТИВИ 
 
 Съгласно чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, ежегодно до 30 април се 
приема годишен план за развитие на социалните услуги в общините на Република България, 
като в изготвения годишен план се съдържат плануваните дейности за следващата календарна 
година, а именно 2018-та, годишният план е разработен и съгласуван с Дирекция за социално 
подпомагане – Раковски. 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА РАКОВСКИ за 2018 г. 

№ 

ВИД 
СОЦИ
АЛНА 
УСЛУГ

А 

ОПИСАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА /планирано 

за периода/ 

МЕСТ
ОПО
ЛОЖ
ЕНИЕ 

КАПАЦ
ИТЕТ 

Стату
с 

ФИНАНСИРАНЕ СРО
КОВ
Е 

ИЗПЪЛНЯ
ВАЩА 

ОРГАНИЗ
АЦИЯ  на

ли
че
н 
20
17г 

пл
ан
ир
ан 
20
18г 

Държавно 
делегиран

и 
дейности 

по реш. на 
МС /сума/ 

местна 
дейност/

сума/ 

проектн
о 

финанси
ране 

I. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩИНА РАКОВСКИ  ПРЕЗ 2017Г. 
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1 

Центъ
р за 
общес
твена 
подкр
епа 

Предоставя социални 
услуги на деца и 
родители, свързани с 
превенция на 
изоставянето, превенция 
на насилието и 
отпадане от училище, 
деинституционализация 
и реинтеграция на деца, 
обучение в умения на 
самостоятелен живот и 
социална интеграция на 
деца от институции, 
деца с увреждания, 
консултиране и 
подкрепа на семейства 
в риск, консултиране и 
подкрепа на деца с 
противообществени 
прояви и др. 

Рако
вски,                                                                                        
ул. 
"Н. 
Вапц
аров" 
№1а 

57 57 Налич
на 166554,00 0,00 не 

це
ло

го
ди

ш
но

 

Община 
Раковски 

2. 

Дома
шен 
социа
лен 
патро
наж 

Общинска социална 
услуга за 
предотвратяване на 
настаняването в 
специализирани 
институции на възрастни  
хора и хора с 
увреждания  като им 
осигурява помощ в 
ежедневието чрез 
доставка на храна в 
дома. 

Рако
вски,                                                                                        
ул. 
"Пло
щад 
1" 10

0 
10
0 

Налич
на 0,00 98848,00 не 

це
ло

го
ди

ш
но

 

Община 
Раковски 

3. 

Личен 
асист
ент 

Предоставяне на 
социални услуги в 
семейна среда, които 
не могат да се 
самообслужват и да 
организират 
самостоятелно бита си 
без подкрепа от 
разширените им 
семейства за 
осигуряване по-високо 
качество на живот на 
хората от целевите 
групи; ване 
настаняването в 
специализирани 
институции, чрез 
предоставяне на 
социални услуги в 
семейна среда. 

Рако
вски,                                                                                        
ул. 
"Пло
щад 
1" 

10 10 Налич
на 0,00 0,00 

39
34

8 

це
ло

го
ди

ш
но

 
Община 
Раковски 
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4. 

Социа
лен 
асист
ент 

Предоставяне на 
социални услуги в 
семейна среда, които 
не могат да се 
самообслужват и да 
организират 
самостоятелно бита си 
без подкрепа от 
разширените им 
семейства за 
осигуряване по-високо 
качество на живот на 
хората от целевите 
групи; предотвратяване 
настаняването в 
специализирани 
институции, чрез 
предоставяне на 
социални услуги в 
семейна среда 

 
Рако
вски 
пл.Бъ
лгар
ия 1 

10 10 Налич
на 54312,00 0,00 42580,00 

це
ло

го
ди

ш
но

 

Община 
Раковски 

5 

Дома
шен 
помощ
ник 

Организира и 
осъществява ежедневни 
дейности, осигуряващи 
битови и социални 
условия, необходими за 
нормалния живот на 
потребителя на услуги 

  

60 60       

21
60

14
 

це
ло

го
ди

ш
но

 

Община 
Раковски 

6 

Клубов
е на 
пенси
онера 

Услуга имаща за цел да 
поддържа и социалните 
контакти и активно 
дълголетие на 
пенсионерите и 
инвалидите. Да полага 
грижи за подобряване 
здравето, 
материалното, 
духовното и социално 
положение, да 
съдейства за 
осигуряване на 
рехабилитацията на 
своите членове 

  

15
0 

15
0     85278,00 

  

це
ло

го
ди

ш
но

 

Община 
Раковски 
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г-н Георги Лесов: Точка осма точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 682/21.03.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно изпълнение на задължения по 
Закона за управление на отпадъците. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, единодушно Комисията предлага на Общински 
съвет – Раковски, да приеме отчета за изпълнение на Общинската програма за управление на 
отпадъците през 2016 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14     
Против: 0          
Възд.се: 6                              
 
   
 
 
 

7 

Центъ
р за 
наста
няване 
от 
семее
н тип 
за 
деца и 
младе
жи до 
29г. 
без 
увреж
дания 

Нова за страната 
форма на социална 
услуга от резидентен 
тип, насочена към 
децата и младежите, 
които имат нужда от 
грижа извън тяхното 
семейство и подкрепа 
за самостоятелен живот. 
Възрастовите критерии 
за прием и напускане в 
ЦНСТДМ са гъвкави и 
съобразени с 
индивидуалните 
специфики на 
децата/младежите 

общ
ина 
Рако
вски 

10 10 Нова 92680,00 0,00   

це
ло

го
ди

ш
но

 

Община 
Раковски 

  ОБЩО:
              313546,00 184126,00 297942     

II. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РАЗКРИВАНЕ и ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ПРЕЗ  2018г. В ОБЩИНА РАКОВСКИ  

1. 

Дневе
н 
център  
за 
деца с 
увреж
дания 

Комплекс от социални 
услуги, които създават 
условия за цялостно 
обслужване на деца с 
увреждания през деня, 
свързани с 
предоставянето на 
храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, 
образователните и 
рехабилитационните 
потребности, както и 
организация на 
свободното време и 
личните контакти. 

общ
ина 
Рако
вски 

0 15 

Нова   120000,00 

не 

це
ло

го
ди

ш
но

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 323 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Изпълнение на задължения по ЗУО 
 
На основание: чл. 1, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
и в изпълнение на т. 9 от ОбПУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет – Раковски приема отчета за изпълнение на Общинската програма за 
управление на отпадъците през 2016 година. 
 
        
МОТИВИ 
 

Съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – кметът на 
общината информира ежегодно до 31 март Общински съвет за изпълнението на програмата 
през предходната календарна година. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ(ПУО) ПРЕЗ 2016 г. 

 
Изпълнени мерки от Плана за действие 2016-2020 г. към Програмата за предотвратяване на 

образуването на отпадъци 
Цели 

Дейности/мерки Срок 
Бюджет Финанси

ране Резултат 
Стратегическа Оперативна хил.лв. 

1 2 3 4 5 6 7 
Стратегическ
а цел № 1. 
Намаляване 
на вредното 
въздействие 
на отпадъците 
чрез 
предотвратява
не на 
образуването 
им 

Оперативна 
цел № 1. 
Намаляване 
на 
количеството 
на 
отпадъците, 
на вредното 
им 
въздействие и 
на 
съдържанието 
на вредни 
вещества в 
материалите 
и продуктите 

    

Прилагане 
на 
приоритетн
ия ред при 
управлени
е на 
отпадъците
, съгласно 
чл.6 на ЗУО 

  

Изготвяне и изпълнение 
на План-програма за 
насърчаване на проекти 
за разкриване на 
пунктове за поправка и 
ремонт на МПС, битови 
уреди, облекла, обувки, 
мебели и др. 

Ежегодно 
2016-2020 

В рамките на 
фонд „Работна 
заплата“ 

ОБ 

Сформир
ана 
работна 
група и 
създадена 
база данни 
със 
съществув
ащите 
пунктове 

  

Провеждане на обучения 
за представители на 
производствените 
предприятия в общината, 
на които да бъдат 
запознати с актуалните 
нормативни разпоредби 
за управление на 
отпадъците и мерките, 
определящи носенето 
на разширена 
отговорност и 
предотвратяването на 
отпадъци 

Ежегодно   
2016-2020       0,5 ОБ 

Проведено 
1 обучение 
на 
19.12.2016 
год.; 
Брой 
участници 
30. 

  

Провеждане на 
образователни 
кампании по управление 
на  отпадъците в 
съответствие с 
йерархията, с акцент 
върху ПО при 
компостиране на място 
и важността на 
сертифицирането по ISO 
14000, EMAS) 

Ежегодно   
2016-2020 

    В рамките на 
фонд „Работна 
заплата“   

ОП 
"Добро 

управлен
ие 2014- 
2020 г." 
ОБ, ДБ, 

ПУДООС 
и др. 

Проведено 
обучение, 
съвместно 
с 
„ЕкоКолект
“ на 
29.09.2016 
год. 

  

Поставяне върху всички 
индивидуални съдове за 
БО надпис, 
информиращ за 
забраната за изхвърляне 
в тях на градински 

2016      3 „РТК" ООД 

8500 броя 
съдове с 
въведена 
информац
ия за 
условия на 
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Цели 
Дейности/мерки Срок 

Бюджет Финанси
ране Резултат 

Стратегическа Оперативна хил.лв. 
отпадъци, сгурия и пепел приемане 

на СБО-
предпостав
ка за ПО 
и/или 
оползотвор
яване – 
намаляван
е теглото 
на БО 

 
 
 
Изпълнени мерки от Плана за действие 2016-2020 г. за управление на отпадъци от опаковки 2016-2020 г. 

Цели 
Дейности/мерки Срок 

Бюджет Финанси
ране Резултат 

Стратегическа Оперативна хил.лв. 
1 2 3 4 5 6 7 

Стратегическ
а цел № 2. 
Увеличаване 
на 
количествата 
на 
оползотворен
ите, 
включително 
рециклиранит
е отпадъци и 
намаляване 
на риска от 
депониране 
на отпадъци 

Оперативна 
цел № 2. 
Разделно 
събиране за 
постигане на 
целите за 
повторна 
употреба и 
рециклиране 
на най-малко 
отпадъците от 
хартия и 
картон, 
метали, 
пластмаса и 
стъкло в 
състава на 
битовите 

    

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтича
щи от чл. 
19, ал.3, т.7 
и чл.33 на 
ЗУО 

  

Провеждане на 
проверки(въз основа на 
изготвен график) за 
спазване на изискването 
на ЗУО за разделно 
събиране на отпадъците 
от опаковки в търговски, 
производствени и 
административни обекти 
и предаването им на 
организации по 
оползотворяване 

Ежегодно 
2016-2020 

В рамките на 
фонд „Работна 

заплата“ 
ОБ 

Проведени 
проверки в 
5 търговски 
обекта и в 
производст
вените 
предприяти
я на ИЗ-
Стряма 

  

Организиране на акции 
за информиране и 
обучение на 
обществеността на 
тема: „Как да разчитаме 
правилно маркировката 
върху опаковките за 
правилното им разделно 
събиране в цветните 
контейнери“ 

Ежегодно 
2016-2020 

    В рамките на 
фонд „Работна 
заплата“    

ЕКОКОЛЕ
КТ 

Проведено 
обучение 
на 
29.09.2016 
год., 
съвместно 
с „Еко 
Колект“  

  

Организиране два пъти 
годишно на  
образователни-арт 
работилници за деца и 
ученици във връзка с 

Ежегодно 
2016-2020 

В рамките на 
фонд „Работна 

заплата“ 

ЕКОКОЛЕ
КТ 

Проведени 
2 броя 
работилни
ци в у-ще 
„Хр.Смирн
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разделното събиране и 
ползата от 
оползотворяване на 
отпадъците от опаковки 

енски“ и у-
ще „Хр. 
Ботев“, гр. 
Раковски с 
цел 
подобрява
не 
разделното 
събиране 
на 
отпадъците 
от 
опаковки 

 
 
 

Изпълнени мерки от Плана за действие за постигане на целите на ПУО в периода 2016-2020 г. 
Цели 

Дейности/мерки Срок 
Бюджет 

Финансир
ане Резултат 

 
Стратегиче

ска Оперативна хил.лв.  

1 2 3 4 5 6 7  
Стратегиче

ска цел 
№ 2. 

Увеличаван
е на 

количестват
а на 

оползотвор
ените, 

включителн
о 

рециклиран
ите 

отпадъци и 
намаляване 
на риска от 
депониран

е на 
отпадъци 

Оперативна 
цел № 2. 
Разделно 

събиране за 
постигане на 

целите за 
повторна 

употреба и 
рециклиране 

на най-
малко 

отпадъците 
от хартия и 

картон, 
метали, 

пластмаса и 
стъкло в 

състава на 
битовите 

    

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл.31, 
ал.1, т.1 на 
ЗУО 

 

  

Провеждане на сезонни 
кампании за разделно 
събиране на битови 
отпадъци на територията 
на гр. Раковски (най-малко 
за следните отпадъчни 
материали: хартия и 
картон, метали, пластмаси 
и стъкло) 

Ежегодно 2016-
2020 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл. 19, 
ал. 3, т. 6 на 
ЗУО -  
количествот
о на 
разделно 
събраните 
отпадъци от 
СРСО е 
както 
следва: 12т 
хартия, 7 т. 
пластмаса 
и 8 т. стъкло  

 

  

Провеждане на 
проверки(въз основа на 
изготвен график) за 
спазване на изискването 
на ЗУО за разделно 
събиране на отпадъците от 
хартия и картон, 

Ежегодно 2016-
2020 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

С цел 
изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл.33, 
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Цели 
Дейности/мерки Срок 

Бюджет 
Финансир

ане Резултат 
 

Стратегиче
ска Оперативна хил.лв.  

пластмаса, метал и стъкло 
(включително от опаковки) 
от търговски обекти, 
производствени, стопански 
и административни сгради 
и предаването им на 
организации по 
оползотворяване или други 
лица с разрешение за 
дейността 

ал.2 на ЗУО 
са 
извършени 
проверки в 
5 търговски 
обекта и в 
производств
ените  
предприяти
я на ИЗ - 
Стряма. 
Всички 
предприяти
я от ИЗ-
Стряма са 
включени в 
СРС 

  

Провеждане на проверки 
на всички търговски обекти 
в Общината за спазване 
на изискването на ЗУО за 
приемане от крайните 
потребители на ИУЕЕО, 
НУБА, ИУГ въз основа на 
изготвен график  

Ежегодно 2016-
2019 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Извършени 
проверки в 
5 броя 
търговски 
обекта. 
Няма 
съставени 
актове. 
Дадени са 
предписан
ия.  

 

  

Въвеждане в действие на 
избраната площадка на 
„НИКМЕТАЛ М“ ЕООД, в 
гр.Раковски за 
безвъзмездно предаване 
на разделно събрани 
отпадъци от 
домакинствата, 
включително 
едрогабаритни и опасни 

2016 Собствени 
разчети 

„НИКМЕТА
Л М“ 

ЕООД 

Представен 
годишен 
отчет от 
„НИКМЕТАЛ 
М“ ЕООД , в 
изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл. 19, 
ал. 3, т.11 на 
ЗУО 

 

 

Оперативна 
цел № 3. 
Разделно 
събиране за 
постигане на 
целите за 
оползотворяв
ане на 
биоразгради
мите битови 
отпадъци, 
включително 
на 
биоотпадъци
те с цел 
компостиран
е 

    

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл.31, 
ал.1, т.2 на 
ЗУО 

 

  

Изготвяне на прогнози за 
отпадъците, проучване за 
нагласите на населението 
към разделното събиране 
на биоразградимите 
отпадъци и употребата на 

2016        - 

ОБ, ОПОС 
2014-2020 
BG16M10P
002-
2.001/ОБ 

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл. 19, 
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Цели 
Дейности/мерки Срок 

Бюджет 
Финансир

ане Резултат 
 

Стратегиче
ска Оперативна хил.лв.  

компост от отпадъци ал. 3, т. 10 
на ЗУО – 
изпълнениет
о е в 
рамките на 
проект 
„Изграждан
е на 
компостир
аща 
инсталация
“- Изготвено 
предпроект
но 
проучване  

  

Изготвяне на предпроектно 
проучване и проект за 
компостираща 
инсталация със 
съпътстващата 
инфраструктура и 
подготовка на проект по 
ОПОС 2014-2020 

2016    
      
        - 

ОБ, 
ОПОС 
2014-2020 
BG16M10P
002-
2.001/ОБ 

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтича
щи от чл. 
19, ал. 3, т. 
10 на ЗУО - 
изпълнено 

 

  

Изработване на План за 
използване на получения 
краен продукт – компост; 
Схема за контрол на 
качеството на компоста и 
План за третиране на 
остатъчния отпадък; Анализ 
разходи-ползи 

2016 

    
 
        - 

ОБ, ОПОС 
2014-2020 
BG16M10P
002-
2.001/ОБ 

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл. 19, 
ал. 3, т. 10 
на ЗУО- 
изпълнено 

 

Ограничава
не на 
депониран
ите 
отпадъци 

 

  

Засилване на контролната 
дейност за спазване на 
изискването на ЗУО за 
разделно събиране на 
биоотпадъците от 
поддържане на озеленени 
площи, паркове и градини 
към търговски обекти, 
производствени, стопански 
и административни сгради 
и третирането им чрез 
компостиране 

Ежегодно 2016-
2020 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл.34 на 
ЗУО; В 
системата 
няма 
включени 
общински 
обекти през 
2016 год. 

 

 

Оперативна 
цел № 4. 

Изпълнение 
на 

изискванията 
за постигане 
на целите за 
оползотворяв
ане на ОСР 

    

Изпълнение 
на 
задължения
та, 
произтичащ
и от чл.32, 
ал.1 на ЗУО 

 

  
Създаване на регистър за 
издадените разрешения и 
определените маршрути 

2016 
В рамките на 

фонд 
„Работна 

ОБ Създаден е 
регистър  
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Цели 
Дейности/мерки Срок 

Бюджет 
Финансир

ане Резултат 
 

Стратегиче
ска Оперативна хил.лв.  

при транспортиране на 
отпадъци от строителни 
площадки и при 
разрушаване или 
реконструкция на сгради 
до площадките за 
събиране и инсталацията 
за третирането им 

заплата“ 

  

Създаване на система за 
разделно събиране и 
оползотворяване на 
строителни отпадъци, 
пепел и сгурия чрез: 

   

Създаване 
на условия 
за 
изпълнение 
на целите 

 

  проучване на очакваните 
количества 2016 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ, ДБ, 
ОПОС, 

ПУДООС 

Направена 
прогноза в 

рамките на 
извършен 

морфолог
ичен 

анализ на 
отпадъците 

 
 

Стратегиче
ска цел 

№ 3. 
Усъвършен
стване на 

управление
то на 

отпадъците, 
гарантира
що чиста и 
безопасна 

околна 
среда 

Оперативна 
цел № 5. 

Информаци
онно 

осигуряване 
и укрепване 

на 
администрат

ивния 
капацитет на 
Общината по 
управление 

на 
отпадъците 

     

 

  

Утвърждаване на вътрешни 
правила, със заповед на 
кмета, описващи 
отговорностите на 
отделните звена в 
общинската 
администрация за 
събиране, 
систематизиране и 
обобщаване на 
информация за 
управлението на 
отпадъците и изпълнението 
на включените в 
Програмата мерки 

2016 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Наличие на 
текущо 
систематиз
ирана 
информац
ия за 
отпадъците 

 

  

Изготвяне на Годишен отчет 
за изпълнение на Плана за 
действие и внасяне в ОС-
Раковски 

Ежегодно до 31 
март в 

периода 2016-
2020 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Изпълнение 
на 
задължения
т по чл. 52, 
ал. 9 на 
ЗУО – 
внесен 
Годишен 
доклад в 
ОбС-
Раковски 

 

Стратегиче
ска цел 

Оперативна 
цел № 6.       
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Цели 
Дейности/мерки Срок 

Бюджет 
Финансир

ане Резултат 
 

Стратегиче
ска Оперативна хил.лв.  

№ 4. 
Превръщан

е на 
обществен

остта в 
ключов 

фактор при 
прилагане 
йерархията 

на 
управление 

на 
отпадъците 

Информира
не на 

общественос
тта и 

разясняване 
на ползите от 
предотвратяв

ане, 
разделно 

събиране и 
оползотворяв

ане на 
отпадъците 

  

Провеждане на обучения 
за представители на 
производствените 
предприятия в общината, 
на които да бъдат 
запознати с актуалните 
нормативни разпоредби за 
управление на отпадъците 
и мерките, определящи 
носенето на разширена 
отговорност и 
предотвратяването на 
отпадъци 

Ежегодно 2016-
2020      0,5 ОБ 

Проведено 
1 обучение 
на 
19.12.2016 
год.; 

Брой 
участници 

30 

 

  

Изпълнение на 
информационни 
програми по управление 
на битовите отпадъци в 
съответствие с йерархията 
за управлението им, с 
акцент върху управление 
на биоразградимите 
отпадъци - 
предотвратяване на 
образуването им при 
компостиране на място 

Ежегодно   
2016-2020 

 В рамките на 
фонд 
„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Изпълнено в 
рамките на 
проект за 
„Изграждан
е на 
компостир
аща 
инсталация
“ 

 

  

Разширяване на 
информационните 
кампании за 
подрастващите, 
възрастното население и 
бизнеса за ползите от 
разделното събиране на 
МРО, провеждани от 
организациите по 
оползотворяване 

Ежегодно 2016-
2020 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

 

1 кампания 
с 
населениет
о и 2 броя в 
ОУ „Хр. 
Смирненск
и“ и у-ще 
„Хр. Ботев“ 

 

  

Въвеждане на практика за 
информиране на всеки 
данъкоплатец в момента 
на плащане на ТБО, чрез 
връчване на Годишен 
Бюлетин с отчет за 
управлението на 
отпадъците през 
изминалата година, план 
за действие през текущата 
и други информации 

Ежегодно 2016-
2020 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

ОБ 

Информир
аността 
през 2016 
год. 
осъществих
ме устно и 
чрез 
разлепване 
на стикери 
на съдовете 
за смет 
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г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 684/22.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно изпълнение на задължения по 
Закона за опазване на околната среда. 
Г-н Матански, приятно ми е да Ви чуя отново.  
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов и на мен, също така ми е приятно! Явно настоящата 
сесия освен тържествена е и сесията на отчетите. Становището на нашата Комисия е 
Общински съвет – Раковски, да приеме и този отчет, който е съответно за изпълнение на 
Ощинската програма за опазване на околната среда през 2016 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси тук? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14     
Против: 0          
Възд.се: 6              
                        
               
 
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 – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 324 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Изпълнение на задължения по ЗООС 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и в изпълнение на раздел IV, т. 1  от ОбПООС 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет – Раковски приема отчета за изпълнение на Общинската програма за 
опазване на околната среда през 2016 година. 
 
               
МОТИВИ 
 

Съгласно чл. 79, ал. 5 от ЗООС – кметът на общината ежегодно внася в ОбС отчет за 
изпълнението на програмата за опазване на околната среда. 
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Отчет на дейностите, изпълнени през 2016 г. по Плана за действие към Общинската програма 
за опазване на околната среда 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 79 ОТ ЗООС 
Номерацията на дейностите не е променена и е съгласно Плана 

 
 

 I. Опазване от изтощаване, замърсяване и увреждане на всички водни тела и водни обекти на 
територията на община Раковски 

 

№ Действия Отговорн
а страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Изграждане на 
канализация на 
с. Момино 
село и 
отвеждане на 
дъждовните 
води с 
повърхностни 
канавки 

Община 
Раковски 2016 - ОП „Околна 

среда“ 
Мярката е планирана, но не е 
получено финансиране 

5 

Изграждане на 
смесена 
канализация в 
с. Шишманци, 
зона Северо-
изток и зона 
Юго-запад, 
реконструкция 
на 
водопроводнат
а мрежа 

Община 
Раковски 2016 2123 ОП „Околна 

среда“ 

Има разработен проект за 
реконструкция на водопроводна 
мрежа 

7 

Ограничаване 
до екстензивно 
рибовъдство в 
яз.Ген.Николаев
о-1 

Община 
Раковски 

постояне
н  ОП на МЗХ 

Със Заповед № РД-182/26.02.2013 
год. на Министъра на околната 
среда и водите, обекта е 
изключен от Програмата за 
мониторинг на повърхностни и 
подземни води 
 

9 

Изготвяне на 
технико-
икономически 
анализ за 
състояние на 
ХМС; 
разработване 
на Програма с 
график на 
изпълнението 

Община 
Раковски

; 
"Напоите

лни 
системи" 
ЕАД, клон 
Марица 

2013 - ОБ, МЗХ 

Приета и одобрена Програма с 
график за нормална 
експлоатация на ХМС с цел 
предотвратяване на водна ерозия 
и ограничаване използването на 
подземни води за напояване 

10 
Изпълнение на 
Програмата в т. 
9 

Община 
Раковски

; 
"Напоите

лни 
системи" 
ЕАД, клон 
Марица 

2014-2016 

В рамките 
на фонд 
„Работна 
заплата“ 

ДБ, ОБ, ДФЗ, 
ОП на МЗХ 

Рехабилитирани са следните 
канали:  
канал № 700.388 по пътя за 
Боляринската гора около 1 км; 
канал № 727.145 в района на“ 
ИНСА ЕООД“; канал № 000348 до 
язовир Секирово 1 – около 500 
метра; локално почистване на 
уязвими места на общински 
канали с цел проводимост на 
водите във всички населени места 
в общината 
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II. Възстановяване и опазване на почвите в община Раковски, устойчиво управление на земите(УУЗ) и 

борба с опустиняването 
 

№ Действия Отговорна 
страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Разработване 
на проекти за 
химическа 
мелиорация 
(варуване и 
гипсуване) и 
биологична 
рекултивация 
на вкислените 
и засолените 
почви 

Община 
Раковски 2016 - 

ПРСР, 
собственици 
и ползватели 

Дейността се подпомага и 
докладва от ОС „Земеделие“ – за 
2016 год. не е получена 
информация 

5 

Предоставяне 
за 
безвъзмездно 
право на 
ползване или 
други стимули 
на лица 
възстановили 
или 
подобрили 
силно 
ерозирани и 
пустеещи 
земи за 
отглеждане 
на 
алтернативни 
култури – 
лекарствени, 
етерично-
маслени, 
(био)енергий
ни 

Община 
Раковски 2016  -   -  Не е проявяван интерес 

6 

Предостяване 
за 
стопанисване 
и ползване на 
общински 
земи под 
формата на 
дългосрочна 
аренда 

Община 
Раковски 2016  -   -  Не е проявяван интерес 

7 

Устойчиво 
ползване на 
пасищата и 
ливадите 
(паша, 
косене, 
поддържане, 
подобряване 
на тревния 
състав) - 
отдаване под 
наем или 
аренда на 
животновъди 

Община 
Раковски 2016  -   -  Отдадени под наем са 3104 дка  



стр. 28 
 

№ Действия Отговорна 
страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

Разработване 
и прилагане 
на система от 
икономическ
и стимули за 
насърчаване 
на 
собственици 
и 
земеползвате
ли, 
осъществява
щи 
противоерози
онни мерки 

Община 
Раковски 2016  -  

ОБ, СФ на ЕС, 
ДФЗ, ОП на 

МЗХ 

Земеползвателите, които работят 
по европейски проекти 
изпълняват необходимите 
практики 

 
 
 

III. Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на биологичните ресурси – не 
са предвидени дейности за изпълнение през 2016 г. 

 
 

IV. Здравословна околна среда за по-добро качество на живот 
 

№ Действия Отговорна 
страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Провеждане 
на 
мониторинг 
на 
рекултивиран
ата площадка 

Община 
Раковски Ежегодно - Общински 

бюджет 

Проектът се прие с 
предложението на авторите да 
не се разработва мониторингова 
система, тъй като няма опастност 
от свлачищни процеси 
 

6 

Актуализация 
на 
Програмата 
за опазване 
на околната 
среда 
(ПООС)  след 
изтичане на 
срока на 
Плана за 
действие към 
нея 

Община 
Раковски 2016 15 Общински 

бюджет 

Работи се по актуализацията на 
Програмата за новия програмен 
период 2017-2021 г. 

 
 
 

 
V. Подобряване на микроклиматичния комфорт със средства, елементи и обекти на зелената система 

 

№ Действия Отговорна 
страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ Действия Отговорна 
страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Разработване 
и изпълнение 
на 
паркоустрой
ствени 
проекти за 
реконструкци
я и 
увеличаване 
на 
озеленените 
площи за 
широко 
обществено 
ползване, 
създаване на 
кътове за 
пасивен 
отдих, 
спортни 
площадки за 
колективни 
игри и 
привеждане 
на детските 
площадки 
към  
нормативните 
изисквания 

Община 
Раковски 2016 30 ПУДООС 

Изградени паркове със зона за 
отдих по ЧОС в кметство Стряма, 
кметство Шишманци и кметство 
Чалъкови 

 
 
 
 
 

VI. Активиране на обществеността при решаване на проблемите на околната среда 
 

№ Действия Отговорна 
страна 

Изпълнен
ие през: 

Стойност 
(хил.лв.) 

Финансирано 
от: Резултати 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Включване/за
силване в 
училищните 
учебни 
програми на 
всички нива 
информация 
за 
проблемите 
на околната 
среда в 
Общината 

Общинска 
Раковски, 

МОН 

постояне
н 

В рамките 
на фонд 
„Работна 
заплата“ 

В рамките на 
фонд 

„Работна 
заплата“ 

В ОУ "Хр.Смирненски" и ОУ „Хр. 
Ботев“, гр. Раковски са проведени 
открити уроци съвместно с 
"Екоколект" ООД. Раздадени са 
също така информационни 
материали за опазване на 
околната среда 
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2 

Участие като 
партньор при 
провеждане 
на семинари 
и обучения на 
селскостопан
ските 
производител
и за 
прилагане на 
екологичните 
практики в 
земеделието 
и 
животновъдств
ото 

Общинска 
Раковски 

постояне
н  -  СФ на ЕС, 

спонсори 

Проведени 3 информационни 
кампании съвместно с МИГ-
Раковски 

3 

Организиран
е на 
кампании за 
информиран
е на 
населението 
по въпросите 
за 
биоразнообр
азието и 
популяризира
не сред 
населението 
на добрите 
земеделски 
практики в 
контекстна на 
опазване на 
биоразнообр
азието 

Община 
Раковски 

постояне
н - ОБ, СФ на ЕС 

Информационни кампании 
съвместно с МИГ-Раковски, 2 
кампании, съвместно с НСГ в 
България  и 2 кампании, 
съвместно със Сдружението на 
млекопроизводителите 
„Фермерско мляко“ ООД 

4 

Медийна 
кампания за 
разясняване 
на: 
ефективностт
а на 
различните 
отоплителни 
системи и 
горива; 
ползите от 
топлоизолира
нето на 
жилищата; 
опасностите 
за човешкото 
здраве при 
изгарянето на 
твърди горива 
и отпадъци от 
домакинства 

Община 
Раковски 

постояне
н - ОБ, МРРБ 

В рамките на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, по отношение 
на санирането на жилищните 
блокове, както и чрез обяви на 
интернет страницата на 
общината и информационното 
табло в сградата на община 
Раковски 
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г-н Георги Лесов: Точка десета от Днения ред: Докладна записка с Вх. № 685/22.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на списък на 
земеделските стопани и техни сдружения и определяне на цени за отдаване под наем на 
пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. 
Г-н Ячев! 
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 списъка с животновъдите и разпределението на пасищата за 
индивидуално ползване. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Г-це Сатанска, Вас не Ви видях в списъка! 
г-жа Ралица Сатанска: Моля? 
г-н Георги Лесов: Не видях Вашите хора в списъка. Да не стане пак така, че никой не е знаел?! 
г-жа Ралица Сатанска: Не е знаел, ама според мен няма какво толкова да се вземе в Стряма.  
г-н Георги Лесов: Не съм много съгласен. Добре. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз обаче имам едно питане. Не относно списпъка, а относно 
пасищата. Кой точно проверява, дали очертаните пасища се ползват за такива и дали не се 
разорават? Комисията, която ги разпределя или държавни органи? 
г-н Георги Лесов: Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: От две години всички пасища - земи, земеделски, които се водят с начин на 
трайно ползване „пасища, мери”, са въведени в един регистър, който се казва Регистър на 
постоянно затревени площи. Излизането и влизането в този регистър става със заповед 
наминистъра на земеделието, и е доста сложна, тежка процедура. Ако някой разоре пасище 
и същото бъде заявено в ДФ „Земеделие” за получаване на субсидии по схемите за единно 
плащане на площ, следва санкция за този човек. До толкова от към страна на фонда. Защото 
сега няма как на терен - не знам и да има такъв орган, който да следи, дали дадено пасище е 
разорано, или не е разирано. Принципно, когато нямат стимул – финансов да разорават, 
понеже подлежи на санкции, би трябвало да няма никакъв проблем.  Възможно е някъде да се 
получва такова нещо, но мисля че откакто е въведен този ред на действие с пасищата – 
нямаме такъв проблем с разораване и пасища и  ползване за други нужди.  
г-жа Ралица Сатанска: Тоест, да разбирам, че никой не ги проверява. 
г-н Йосиф Ячев: Принципно, органа който трябва да извърши такива проверки са Общинските 
служби по „Земеделие”. Те са органа, който следи за начина на трайно ползване. Дали 
извършват целенасочени проверки, не мога да кажа в момента. Но е доста трудно, с оглед 
размера на землищата, конкретно да се проверява пасището, дали е разорано или не е 
разорано. Поради тази причина е създаден този Регистър на постоянно затревени площи, 
поради тази причина се налагат санкции при очертавае на земята с друго освен естествени 
ливади и пасища, мера. 
г-жа Ралица Сатанска: Благодаря и още нещо… ако… тъй като имам сигнал, ако се подаде 
към тази Общинска служба сигнал, че пасището е разорано и се ползва даже от друг човек – 
ще се направи такава проверка? Нали? 
г-н Йосиф Ячев: Би следвало да се направи. 
г-жа Ралица Сатанска: Добре. 
г-н Георги Лесов: Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, поради потенциален конфликт на интереси, бих 
искал да се въздържа от гласуване по тази Докладна. 
г-н Георги Лесов: Добре. Няма да гласуваш. Други въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
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 – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Г-н Рангел Георгиев Матански не гласува, поради конфликт на интереси! 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 325 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и определяне на 
цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 61 от 
05.08.2016 г., в сила от 05.08.2016 г./, във връзка с Решение № 281 на Общински съвет – Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Приема списък на земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като 
юридически лица, подали заявления за ползване под наем на общински пасища и мери, 
вида и броя на отглежданите от тях пасищни селскостопански животни по чл. 37о, ал. 5 и 
ал. 6 на ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1. 
 

2. Приема цени за отдаване под наем на общински пасища и мери, съгласно Приложение 
№ 2. 

 
 

 3. Общински съвет - Раковски възлага на кмета на Община Раковски да извърши всички 
законови действия по разпределението на пасищата и мерите, за които има подадени 
заявления на настоящото решение. 

 
 
МОТИВИ 

С Решение № 281 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. e 
приет Годишният план за паша за стопанската 2017 – 2018 г. Изразено е съгласие за 
предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определени са 
мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и са 
определени задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането им. След влизане 
в сила на решението, списъците на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и 
правилата за ползването им бяха сведени до знанието на обществеността посредством 
публикуването им на сайта на Община Раковски. Изготвен е списък с данни за земеделските 
стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица, който е съгласуван с 
Областна дирекция по безопасност на храните. За извършване на разпределението на 
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мерите и пасищата между лицата, които имат право и са подали заявление за ползване под 
наем на пасище/мера, е необходимо одобрение от Общински съвет – Раковски на Списъка 
на земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица, 
отглеждащи пасищни животни на територията на Община Раковски. Общински съвет следва 
да определи и цени за отдаването под наем на пасища и мери на горепосочените лица, като 
за целта се прилагат пазарни оценки, изготвени според категорията на земята. 
 
 

Приложение № 1 
 
 

СПИСЪК  
на земеделските стопани и техните сдружения, регистрирани като животновъди, подали 
заявления за ползване на общински пасища и мери, вида и броя на отглежданите от тях 

пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37о, ал. 5, ал. 6 от ЗСПЗЗ 
 
 

             
 

  Приложение № 2 
 

 
Цени за отдаване под наем на пасища и мери от Общински поземлен фонд в 

община Раковски, област Пловдив по землища 
 

 
Землище 

 
Местност 

 
№ на имот 

Категория 
на земята 

Цена за ползване 

Раковски Ячев бряг 700265 ІІІ 9.00 лв. 
Раковски Сливката 700203 ІV 8.90 лв. 
Раковски Домус гьол 700091 V 8.60 лв. 
Раковски Джуганова могила 070038 VI 6.80 лв. 

     
Белозем Дермен оджа 000102 ІV 9.00 лв. 
Белозем Брестите 005208 V 8.90 лв. 
Белозем Горна воденица 013003 VІ 8.50 лв. 
Белозем Сатмата 081007 VІІІ 7.50 лв. 
Белозем Алъд дъмга 070001 X 6.80 лв. 

№  
п
о 
р
е
д 

Име, презиме и 
фамилия на 
земеделския 

стопанин- 
животновъд 

Видове пасищни селскостопански животни 
Говеда Биволи Овце Кози Коне 

над 6 
месе
чна 

възра
ст  

над две 
годишна 
възраст 

на 
възраст от 
6 месеца 

до две 
години 

над две 
годишна 
възраст 

от 6 
месец

а до 
две 

години 

от 
местни 

(автохто
нни 

породи) 

Овце  

І. гр. Раковски ЕКАТТЕ 62075 

1. 
Георги Йозов 
Бъмбин        55  

 

2. 

“Божидара- 
Биофрукт” 
ЕООД 2 2 90 10    

 

          
І І. с. Момино село ЕКАТТЕ 48948 
1. Атанас Петков 

Мандаджиев 
  

   176  
 

2.  

Запрянка 
Ташкова 
Делева 59 54      

 

3. 
Георги Рангелов 
Матански 97 45      
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Болярино Боляринска гора 000008 ІV 8.90 лв. 

     
Момино село Савака 48948.105.7 ІV 8.90 лв. 
Момино село Савака 48948.500.97 V 8.60 лв. 

     
Стряма Кайнак тарла 006013 ІV 8.90 лв. 
Стряма Перселик 034107 V 8.60 лв. 
Стряма Солку орман 000116 VІ 8.30 лв. 

     
Чалъкови Пъкъла 000109 ІV 8.90 лв. 
Чалъкови Карач кория 000058 V 8.60 лв. 
Чалъкови Стария двор 043080 VІ 8.30 лв. 

     
Шишманци Узун сай 000044 ІV 9.00 лв. 
Шишманци Каменица 000126 V 8.60 лв. 
Шишманци Тировете 000321 VІ 8.30 лв. 
Шишманци Келешеви исаци 000358 VІІІ 7.50 лв. 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 686/22.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване на 
проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-ПП, съгласно чл. 124а, ал.1 и ал. 5 о ЗУТ, 
на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 092 072, местност „Топ кория” в землището на с. 
Стряма, Община Раковски, за образуване на УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, 
Жилищно строителство, за обект: „Строителство на сгради за обществено обслужване – 
отдаване под наем на дребно и едрогабаритна строителна и земеделска техника, 
разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за авточасти - втора употреба, два броя жилищни 
сгради и сондажен кладенец“, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; 
канализация; електроснабдяване и др. 
Г-н Шишков, моля за едно от Вашите последни становища! 
г-н Младен Шишков: Дори последното, г-н Лесов! Благодаря Ви, че този път, така ме 
пощадихте и няма тридесет точки да докладвам, а само една. Иначе, Предложението беше 
разгледано на Комисия ТСУ и с 6 гласа – за, 0 – против и 0 – възд. се  - Предложенито беше 
одобрено. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Шишков! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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 Р Е Ш Е Н И Е № 326 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП-ПП, съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 092 
072, местност „Топ кория” в землището на с. Стряма, Община Раковски, за образуване на 
УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за  обект: 
„Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и 
едрогабаритна строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за 
авточасти - втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, транспортен 
достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване и др. 
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, ал. 
1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ 
и ПУП- ПП на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението,  съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 092 072, местност „Топ кория” в 
землището на с.Стряма, Община Раковски, за образуване на УПИ-092 072 – Обществено и 
делово обслужване, Жилищно строителство, за обект: „Строителство на                                                                     
сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и едрогабаритна 
строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за авточасти - 
втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец.“ 
Обхват:   ПИ 092 072,  местност  „Топ кория”  в землището  на  с. Стряма, Община Раковски  
 
Контактна зона: ПИ 000 042-път ІІ кл.;  ПИ 092 044;  ПИ 092 071  и  ПИ 000 029-общински полски път 
 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.                                                                 
 
Цели и задачи на проекта:  промяна на предназначението на ПИ 092 072, местност „Топ кория” 
в землището на с.Стряма, Община Раковски, от земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в 
урегулиран поземлен имот за застрояване, като се предвижда предназначението му да бъде 
за Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство 
    Да се предвиди връзка с път ІІ кл. от югоизток на имота за сметка на границите на имота на 
инвеститора. 
    Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 
ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а 
от ЗОЗЗ. 
    Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласувана със с-р „ПП“ при ОДП Пловдив. С план-
схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят 
сервитутните му ивици. 
     
 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
     
     Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
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    2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване  на  ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП 
 
    3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни 
и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ 
и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 29 ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи (ЗОЗЗ) и 
чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), 
Общински съвет Раковски: 
3. 1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за  УПИ-092 072 –
Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за  обект: „Строителство на сгради 
за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и едрогабаритна строителна и 
земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за авточасти - втора употреба, 
два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, през ПИ 000 082 - полски път, публична 
общинска собственост и ПИ 000 081-пасище, мера, публична общинска собственост. 
3. 2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от и  ПИ 000 029-общински полски път. 
3. 3. Възлага на Вихра Вихренова Герсова от гр. Раковски, бул.“Г. С. Раковски“ № 152  и Клавдия 
Дмитриевна Иванчогло от с. Стряма, обл. Пловдив, ул. “Пейо Яворов“ № 22, собственици на 
поземлен имот № 092 072, местност „Топ кория” в землището на с. Стряма, Община Раковски, 
от  който се образува  УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, Жилищно 
строителство, да проведе процедурата за промяна на предназначението на частите от  ПИ 
000 029-общински полски път. 
3. 4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години. 
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата 
на общината и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ/. 
 
МОТИВИ  
 
 В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с Вх. № 94В-1299-1 от 15.03.2017 г. 
На Вихра Вихренова Герсова и Клавдия Дмитриевна Иванчогло, чрез пълномощник инж. 
Недялка Коева, за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
/ПУП/-ПРЗ и ПУП- ПП, съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ на земеделска земя за процедура за 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ,  за поземлен имот 
№ 092 072, местност „Топ кория” в землището на с.Стряма, Община Раковски, за образуване 
на УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за  обект: 
„Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и 
едрогабаритна строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за 
авточасти - втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, транспортен 
достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване и др. 
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, Документ за собственост и Пълномощно. 
 
 
 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка дванадесет от Дневния ред: Предложение с Вх. № 690/23.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна формата на 
собственост на имоти от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска 
собственост /ЧОС/, находящи се в с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, а 
именно: 
 ПИ № 000338 с площ 104,753 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 

Пловдивска област, местността „Спас баир”, АОС № 2120/14.04.2009 г. 
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 ПИ № 000194 с площ 66,728 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир”,  АОС № 2080/06.04.2009 г. 
Г-н Ячев, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри промяна характера 
на собствеността от публична общинска в частна такава. Доколкото имам информация, 
имотите ще се позлват за паркинг на пътностроителна техника на „Пътища” АД. 
г-н Георги Лесов: Да. Благодаря Ви, г-н Ячев! Г-н Иванов, някакви възражения, имате ли? 
г-н Костадин Иванов: Не. 
г-н Георги Лесов: Нямате. Добре. Въпроси колеги? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 2   
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 327 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна формата на собственост на имоти от публична общинска собственост 
/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/, находящи се в землището на с. Шишманци, 
община Раковски, област Пловдив, а именно: 
     
 
     ПИ № 000338 с площ 104,753 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир” , АОС № 2120/14.04.2009 г. 
     ПИ № 000194 с площ 66,728 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „Спас баир”,  АОС № 2080/06.04.2009 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 
Общински съвет - Раковски обявява за частна общинска собственост следните имоти: 

 
     1. ПИ № 000338 с площ 104,753 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир”, АОС № 2120/14.04.2009 г. 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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     2. ПИ № 000194 с площ  66,728 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир”,  АОС № 2080/06.04.2009 г. 
 
МОТИВИ 
 

С Решение № 255 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 17/28.12.2016 г. е 
дадено съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти - ПОС съгласно чл. 25, ал. 9 от 
ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ.                                 
В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ назначава 
комисия и след извършена проверка на място и съставен констативен протокол от 24.01.2017 г.  
на комисия, в който е констатирано, че гореописаните имоти от години не се използват като 
пасище, мера поради липса на растителност, е извършена промяна в НТП на имотите, 
описани по-горе от “Пасище, мера” в “Др. селкост. т.” 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка тринадесет от Дневния ред: Предложение с Вх. № 692/23.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно изразяване на предварително 
съгласие по реда на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.17а от Закона за опазване 
на земеделските земи за промяна предназначението на общински имот с НТП “Пасище, 
мера” за неземеделски нужди. 
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 одобри изразяването на 
предварителното съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот. Само да 
добавя, че става въпрос за изграждането на Ритуален дом в кв. Секирово, до Гробищния парк. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси?  
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                               
 
 
 
 
 

 
 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 328 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
 
Относно: Изразяване на предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 3, т.1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и 
във връзка с чл. 17а от Закона за опазване на земеделските земи за промяна 
предназначението на общински имот с НТП “Пасище, мера” за неземеделски нужди 
 
На основание: чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 17а от Закона за опазване на 
земеделските земи 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Общински съвет при Община Раковски дава предварително съгласие  за промяна 
предназначението на общински имот, както следва: 

         а/ Поземлен имот № 139116 по плана за земеразделяне на гр. Раковски, Община 
Раковски, местността “Узунджа” с НТП “Пасище, мера”, четвърта категория и площ 1221 кв. м  
за “Ритуален дом”. 
 Определя срок за валидност на предварителното съгласие до влизане в сила на 
решението на комисията по земеделските земи. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да извърши необходимите действия в 
изпълнение разборедбите на действащото законодателство. 

                   
МОТИВИ 
 

Поземлен имот № 139116 по плана за земеразделяне на гр. Раковски, Община 
Раковски, местността “Узунджа” с НТП “Пасище, мера”,  четвърта  категория и площ  1221  кв. 
м е собственост на Община Раковски по силата на акт за общинска собственост №  
2488/20.10.2009 г. 
Към настоящия момент имотът е  земеделска земя. 
Намерението на Община Раковски е да изгради “Ритуален дом” за жителите на кв. Секирово, 
община Раковски. 
 

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка четиринайста от Дневния ред: Предложение с Вх. № 694/23.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно преобразуване на Основно 
училище „Христо Ботев”, с. Шишманци и Основно училище „Гео Милев”, с. Белозем чрез 
ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“, с. Шишманци в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и определяне на 
адрес на сградите, в които се провежда обучението. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната записка 
от Кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, да даде съгласие да се преобразува Основно училище „Христо Ботев”, с. 
Шишманци и Основно училище „Гео Милев”, с. Белозем чрез ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“, 
с. Шишманци в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, считано от учебната 2017-2018 г. След което ще 
продължи функциониране на учебното заведение с наименование ОУ „Гео Милев“. 
Предложението бе прието единодушно от Комисията със 7 гласа – за, 0 – против и 0 -  възд. се.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Неделчева! Г-н Кмете? 
г-н Костадин Иванов: Моето становище е положително. 
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г-н Георги Лесов: Кмета на Белозем? 
г-н Иван Тачев: Същото. 
г-н Георги Лесов: Съгласни сте! Колеги, въпроси? Г-н Антонов! 
г-н Петър М. Антонов: Аз четох няколко пъти Докладната, но така или иначе не можах да 
разбера, какво ще остане в училището. Ще се обучава ли някой, ще се закрива ли? 
г-н Павел Гуджеров: Да, ще се обучава от първи до четвърти клас. 
г-н Георги Лесов: Ако може, г-жа Бакова е тук. 
г-н Павел Гуджеров: Аз мисля, че отговорих. 
г-н Петър М. Антонов: Така е, но имаше нещо и за Детската градина вътре споменато в 
докладната? 
г-н Павел Гуджеров: Ами, засега няма да подемаме тази инициатива за преместване на 
Детската градина. Евентуално от догодина. Както всички знаем, този приветлив вид на 
училищата е благодарение на един проект, който има пет години устойчивост, и тя не е 
приключила. А има обстоятелства, които доста ще утежнят тази година, ако… процедуата е по 
- трудна просто, ако тръгнем да преместваме Детската градина. Но за в бъдеще е доста 
вероятно. 
г-н Петър М. Антонов: Понеже сме на тема Шишманци, обяснено в Докладната как после 
няма достатъчно деца, няма достатъчно жители и т. н., ще си позволя да задам въпроса – кое 
наложи санирането на блока в Шишманци, а примерно в Раковски третия блок – остана не 
саниран? При положение, че говорм за демографска криза и т. н. И сменяхме статут, за да 
озаконяваме ромски незаконни постройки преди три, четири, пет сесии – не съм сигурен, 
вече. 
г-н Павел Гуджеров: На първо място хората в Шишманци, също са хора.  
г-н Петър М. Антонов:  Аз не съм казал, че са животни. 
г-н Павел Гуджеров: И макар по-малко населено място, в никакъв случай не мисля, че трябва 
да ги пренебрегваме. А и тука са Кметовете, те да кажат, дали някой от тях се чувства 
пренебрегнат. Какво наложи да го санираме? Ами това е училище, което смятане да 
запазим. Това е сграден фонд, който трябва да  поддържаме. И при положение, че е имало 
възможност да вземем 85% от стойността за оправянето на сградата, за санирането, за 
промяна на парните инсталации, не смятам, че не би било никак умно да го пропуснем. На 
стойност 15%, тази сграда сега има много по-приятен и приветлив облик. И за в бъдеще, пак 
ще продължи да изпълнява предназначението – дали като училище, дали като детска градина. 
Тя ще продължи да функционира. Ние нямаме никакви, поне към момента идеи да  
закриваме тази институция. Просто, това го правим за един по-добър мениджмънт, така да се 
каже. И спестяваме административни разходи. 
г-н Петър М. Антонов:  Аз малко смесих моето питане. Ставаше въпрос за блока, аз за 
училището съм наясно. И исках да Ви попитам, за да се върнем на темата за блока. 
Направили ли сте си труда, да речем, в какво състояние са отвътре и колко души живеят във 
въпросния блок. Нямам нещо против Шишманци, да не ме разбират колегите погрешно, но не 
е ли имало възможност отсрещният блок да бъде саниран, който е населен и където се 
помещава дори и в момента Детската градина, всички го знаем. 
г-н Павел Гуджеров: Не, не е имало, за съжаление. Хайде отговори ти. 
г-н Костадин Иванов: Да, може ли аз да отговоря на този въпрос! Значи, по тази програма за 
санирането, първо бяха допуднати жилищни сгради за над 36 апартамента. Значи, хората са 
направили сдружение, те са поели инициативата. Г-жа Джатова, тогава ни помогна за 
създаването на това сдружение. Това не е работа на Общината. Те трябва да си направят 
сдружение и тогава вече да внесът документи в Общината. Другите три блока са с по-малко 
апартаменти, техните документи и те са подготвени и… при отваряне на тая мярка, ще бъдат 
санирани и те, предполагам. 
г-н Павел Гуджеров: Когато блоковете, общо взето и в Белозем и в Шишманци отговарят на 
критериите на програмата, със сигурност ще санираме и тях. Колкото до…, мисля че имаше 
въпрос и за блока в Раковски? Блока в Раковски, просто самите хора вътре малко по – бавно 
се организираха. Ние можем само да подпомагаме този процес, не можем за съжаление, 
да го свършим вместо тях. Вече е обявена процедурата за обследвания. После ще бъде 
обявена и следваща и за инженеринг. И също този блок, разчитаме, че ще придобие един 
приятен вид. 
г-н Петър М. Антонов: Аз съм наясно, просто искаха да си чуят въпроса на камерата по 
телевизията, какво ще отговорите.  
г-н Павел Гуджеров: Благодаря за дадената възможност! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 1 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 329 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Преобразуване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Шишманци и Основно 
училище „Гео Милев”, с. Белозем чрез ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци в ОУ „Гео 
Милев“ с. Белозем и определяне на адрес на сградите, в които се провежда обучението. 

 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 311 ал. 1 от ЗПУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет Раковски дава съгласие за следното:  
 

1. ПРЕОБРАЗУВА Основно училище „Христо Ботев”, с. Шишманци, общ. Раковски, обл. 
Пловдивска и Основно училище „Гео Милев”, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдивска, чрез 
ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдивска в ОУ „Гео 
Милев“ с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдивска, считано от учебната 2017-2018 г., след 
което ще продължи функционирането на учебното заведение с наименование ОУ „Гео 
Милев“, адрес: с. Белозем, ул. „Родопи“ № 40 и сгради, в които се провежда обучението, както 
следва:  

 
1. 1. Основна сграда на училището – с. Белозем, ул. „Родопи“ № 40 - етап на образование: I-

VII клас; 
1. 2. Сграда с. Шишманци, ул. „3-та“ № 3 – етап на образование: I-IV клас.  
 
2. Задължителната документация на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, общ. Раковски, обл. 

Пловдивска, да се съхранява в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдивска. 
   
3. Общинският съвет задължава Кмета на Община Раковски да предприеме 

необходимите действия за изпращане на настоящото решение за проверка и становище на 
Регионалното управление на образованието – Пловдив и след получаване на становището - за 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 
науката.  
 
МОТИВИ 
 
 В Община Раковски е изготвен Анализ за оптимизиране на училищната мрежа с 
разписани мерки за постигане на качествен образователен процес, ефективно използване на 
човешкия и финансов ресурс, с оглед осъществяване на реформите в образователната 
система. Анализът на изпълнение на план-приема в първи клас и функционалността на 
сградния фонд през настоящата учебна година дава основание да се предприемат мерки за 
осъществяването на дейности, които имат за крайна цел постепенно привеждане на 
училищната мрежа в съответствие със социално-икономическите характеристики на 
общината. През последните години демографският фактор дава своето отражение върху 
общия брой на учениците в с. Шишманци.  

През настоящата учебна 2016/2017 година броят на учениците от I-ви до IV-ти клас е 30, 
а този на V-VIII клас е 29. От следващата 2017/2018 г. от системата на основното образование 
отпада VIII клас, респ. броят на учениците в прогимназиален етап на обучение ще бъде още 
по-малък. Налице е задълбочаваща се тенденция към трайно намаляване броя на децата в 
задължителна училищна възраст. Това е проблем в национален мащаб, но последствията от 
него се решават на общинско ниво, отчитайки спецификите на общината и всяко населено 
място: демографски промени, население, етнос, географско разположение, транспорт, 
материална база и др. В с. Шишманци, според Справка от отдел „ГРАО“ при Община 
Раковски, се наблюдава изключително висок спад на раждаемостта, както следва: Родените 
през 2009 г., които понастоящем са в 1-ви клас са 14; родените през 2010 г. – понастоящем 
предучилищна възраст, т.е. децата, които през учебната 2017-2018 г. ще постъпят в I-ви клас са 
11; родените през 2011 г., които през учебната 2018-2019 г. ще постъпят в I-ви клас са 8, 
следващите възрастови групи, родени през 2012 г., 2013 г., 2014 г. са съответно 7, 5, 7 деца. 
Нещо повече, тук следва да се отчете и обстоятелството, че не всички от регистрираните в с. 
Шишманци деца са ученици в местното ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци. Така, през учебната 
2016/2017 г., от 93 деца, обхванати от степента на обучение – I-ви – VIII-ми клас, от тях – учащи в 
с. Шишманци са 59 деца, учащи в с. Белозем са 25 и учащи в друго населено място са 9.  

Превозът на учениците от с. Шишманци до ОУ „Гео Милев“ с. Белозем ще бъде 
осъществен с училищен автобус, осигурен от Община Раковски . 

 За учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци учениците са следните 
бройки, обособени в паралелки, както следва:  
1-ви клас: 7; 2-ри клас: 4; 3-ти клас: 9; 4-ти клас: 10; 5-ти клас: 5; 6-ти клас: 10; 7-ми клас: 6; 8-ми 
клас: 8 
 Така очевидно е, че паралелките нямат достатъчна пълняемост, същите са били 
маломерни - с минимален брой ученици, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците  и децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. По тези причини, паралелките 
са слети, както следва: 
 

 1-ви и 2-ри клас: една паралелка с 11 ученика; 
 3-ти и 4-ти клас: една паралелка с 19 ученика; 
 6-ти клас: една паралелка с 10 ученика; 
 5-ти и 7-ми клас: една паралелка с 11 ученика; 
 8-ми клас: една паралелка с 8 ученика.   

 
 Наред с това, следва да се отчете и обстоятелството, че на основание чл. 38 ал. 1 от 
ЗПУО, считано от учебната 2017/2018 г., 8-ми клас вече е изведен извън етапа на основното 
образование, респ. броят на учениците би бил още по-малък, поради липсата на 8-ми клас в 
училището. 

От данните става видно, че в ОУ „Христо Ботев” с. Шишманци е трайна тенденцията за 
намаляване броя на учениците, както и намаляване на средната пълняемост в паралелките. 
Последиците от това се изразяват в: 

1. Понижаване качеството на учебно-възпитателния процес, предвид различния учебен 
материал, който следва да бъде преподаден и усвоен от учениците в слетите паралелки. 
Изключително неефективно за целите на образователния процес представлява сливането в 
една паралелка на ученици от 5-ти и 7-ми клас. 
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2. Невъзможност за осигуряване на пълен норматив на учителите, обстоятелство, което е 
от значение при определяне на размера на трудовото възнаграждение. Иманентно свързан с 
това е въпросът за качеството на положения труд. 

3. Необходимост от дофинансиране от Общината с местни средства – съгласно чл. 11, 
ал. 3, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите 
и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, Общински съвет дава съгласие за дофинансиране на слети паралелки 
и самостоятелни паралелки под норматив, като осигурява 20 % от Единния разходен стандарт, 
когато общият брой на учениците в паралелките в I – VIII клас на общообразователните 
училища е от 41 до 80 ученици. В изпълнение на това задължение, с Решение № 195, взето с 
Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на ОбС Раковски, е дадено съгласие за 
съществуването на слети и самостоятелни паралелки под норматив за учебната 2016/2017 г. в 
ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, както и дава съгласие за дофинансиране с обща сума 10 
216 лева. Т.е. видно е, че поради малкия брой ученици и в този смисъл – недостатъчна сума по 
Единен разходен стандарт, е необходимо да се осигури дофинансиране на учебното 
заведение с местни средства, което се явява допълнителен разход за бюджета на Община 
Раковски. 

4. Съгласно чл. 12 ал. 1 от Постановление № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния 
бюджет на Република България за 2017 г., е определен минимален размер на добавката за 
условно постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по стандарти за 
дете и ученик от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини, 
съгл. чл. 282 ал. 19 т. 2 от ЗПУО. В изпълнение на тази разпоредба, при водещ критерий – брой 
ученици, ефектът от прилагането на формулата за разпределяне на средства налага 
преразпределяне на суми – от училищата с по-голям брой ученици към училища с по-малък 
брой ученици и в частност - ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци. Крайният резултат е, че за 
училище с минимален брой ученици средствата за издръжка на брой ученик са в пъти повече 
в сравнение с училища с голям брой ученици. Т.е. получава се несправедливо разпределение 
на средствата. В случай, че се постигне вливане на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци в ОУ „Гео 
Милев“ с. Белозем, резултатът би бил по-справедливо разпределение на средствата между 
училищата след прилагане на формулата. 

5. Ученици от ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, които до настоящия момент не са имали 
възможност да ползват целодневна форма на обучение, каквато не се е предлагала в ОУ 
„Христо Ботев“ с. Шишманци, поради недостатъчен брой на желаещи ученици, след 
вливането ще имат възможност да ползват целодневна форма на обучение, каквато се 
предлага от ОУ „Гео Милев“ с. Белозем.  

  
От значение за ОУ „Гео Милев“ с. Белозем са следните групи обстоятелства: В 

посоченото училище се наблюдава тенденция за поддържане на сравнително постоянен брой 
ученици през годините, с добра нормативна средна пълняемост на паралелките. Приемът на 
ученици в първи клас се реализира в 3 паралелки с добра пълняемост. Сградният фонд на ОУ 
„Гео Милев“ с. Белозем, ведно с част от ползваната до момента база на ОУ „Христо Ботев“ с. 
Шишманци, са в състояние да отговорят в пълна степен на изискванията за провеждане на 
учебен процес, при условията на подготвяното вливане. Същевременно, частта от базата на 
ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, която няма да бъде необходима за учебна дейност, би 
могла ефективно да се използва за други нужди от образователен характер на територията на 
с. Шишманци, и конкретно – за нуждите на по-удобно провеждане на образователния процес 
на деца от детската градина в с. Шишманци.  
  

В Община Раковски следва да се предприемат адекватни мерки за преструктуриране 
на ОУ „Христо Ботев” с. Шишманци. Най-благоприятният вариант за учениците и техните 
родители, е преобразуването му, чрез вливане в Основно училище „Гео Милев” с. Белозем.  
 В резултат от преобразуването чрез вливане на Основно училище „Христо Ботев“ с. 
Шишманци, с 45 ученици в ОУ „Гео Милев” с. Белозем, ще се постигне: 

 оптимизиране броя на паралелките на ниво община;  
 постигане на добра средна пълняемост на паралелките;  
 оптимизирано използване на финансовия ресурс /разходи за горива, електроенергия и 

вода/, в резултат на ефективно използване на сградния фонд; 
 създаване на възможности за обновяване и осъвременяване на материално-

техническата база на преобразуваното училище;  
 осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на учениците; 
 повишаване на ефективността на публичните разходи за образование.  
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г-н Георги Лесов: Точка петнадесет от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 699/24.03.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2017 г. 
Г-н Матански, може ли отново Вашето становище! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател! Комисията по Законност и обществен ред 
се запозна с предложената от Кмета на Община Раковски Докладна записка и съответно 
предлага на Общински съвет – Раковски, да приеме така предложената Общинска програма 
за закрила на детето за 2017 г., за Община Раковски. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18     
Против: 0          
Възд.се: 2            
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 330 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за закрила на детето 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. за Община Раковски.  

 

МОТИВИ 
 

 
След проведено заседание на определената със Заповед на Кмета № ДЗ-53/08.03.2017 

г. Комисия за закрила на детето, последната  е изготвила Общинска програма за закрила на 
детето 2017 г. съобразно потребностите на децата и техните семейства. 
 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 676/16.03.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имоти - публична общинска собственост, представляващи ПИ № 043154 с площ 
3,303 дка и ПИ № 043155 с площ  5,280 дка, находящи  се в с. Белозем, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Саите” с  НТП „Пасище, мера”  на  „Друга селскостопанска 
територия”. 
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 одобри промяна начина на 
трайно ползване на двата имота. Много ми се иска, Кмета на с. Белозем, да каже няколко 
думи. Имаме негово положително становище. Но все пак има доста животновъди в с. Белозем, 
да не стане така, че след време да… кажат, че няма къде да си пасът животните. 
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев! 
г-н Иван Тачев: Мисля, че предложението на Ячев е уместно. Но точно за този имот, за който 
става въпрос, се намира до компресорното или сорбцията на бившите „Редки метали”. До 
него достъп -  няма как да отидат животни, тъй като един път, който има ниви от двете страни, 
асфалтиран път, има ниви и от двете страни. Така че животни там не ходят и …, а и да могат да 
отидат едно, две, три или пет животни – хората не предпочитат да ходят там, защото все още 
имат предубеждения от това какво се е случило навремето там. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Тачев! Колегите от Белозем? Г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова: Не смятам, че са с предубеждения хората. Там просто все още не е за 
животни. 
г-н Йосиф Ячев: По-добре да си го вземат „Редки метали” и … 
г-н Иван Тачев: А те имотите наоколо са негови на „Редки метали”, забравих това да го 
спомена.  
г-н Георги Лесов: Много интересно беше изписано в молбата, може да Ви я зачета. 
Предполагам, че сте я видяли всичките, но на всеки направи впечатление:  
„Чрез закупуването на тези имоти, ще доведе до окрупняване на имота в правилна 
геометрична форма.” 
Което е много сериозно желание. Добре колеги, ако няма други въпроси, моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16       
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 – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 331 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти - публична общинска собственост, 
представляващи ПИ № 043154 с площ 3,303 дка и ПИ № 043155 с площ 5,280 дка, находящи  се в 
с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Саите” с НТП „Пасище, мера”  
на  „Друга селскостопанска територия” 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 78a от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на  

„Друга селскостопанска територия” на следните имоти - публична общинска собственост: 
 
     1. ПИ № 043154 с площ 3,303 дка, находящ  се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „Саите”, АОС № 2004/30.03.2009 г. 
     2. ПИ № 043155 с площ 5,280 дка, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „Саите”, АОС №1986/27.03.2009 г. 
 
МОТИВИ 
 
  В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с Вх. 
№ 26-30-1/19.01.2017 г. от „ТРАКИЯ РМ” ЕООД, ЕИК 115010446, със седалище и адрес на 
управление в гр. Пловдив, бул. „Братя Бъкстон” № 136, представлявано от управителя Халина 
Малецка-Пейчева за закупуване на описаните имоти във връзка с инвестиционни намерения 
на дружеството. 
      На основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ от писмо Изх. № 909/08.03.2017 г. на Регионална 
инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив е видно, че имота не попада в границите на 
защитените зони по Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и 
Закона за защитените теритоии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 697/24.03.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 066001, с площ 
29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов 
мост” от „Пасище, мера” на „Др. неизп. нива”. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общинкси съвет – Раковски, да одобри промяната на 
начина на трайно ползване на описания имот. Разбрахме от колегите от с. Белозем, че така 
или иначе, идеята всъщност всички сте видели в Докладна е това, да бъде превърнато в 
поредната влажна зона по идея на „Зелени Балкани”. Колегите от с. Белозем казаха, че така 
или иначе в момента това е влажна зона и животни там не могат да пасът. Така че 
предложението е да променим начина на трайно ползване на имота. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 



стр. 47 
 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0       
Възд. се: 0                              
 

 
                                                    

Р Е Ш Е Н И Е № 332 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 
 

 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, 
област Пловдив, местността “Джатов мост” от „Пасище, мера” на „Др. неизп. нива”  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.78a от ППЗСПЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на 
„Др. неизп. нива” на следния имот - публична общинска собственост: 
 
     - ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост”, АОС № 2029/31.03.2009 г. 
 
 
МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с Вх. 
№ 26-885-1/28.02.2017 г. от „Зелени балкани” – Сдружение с нестопанска цел, ЕИК 825349081, 
гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 1, офис 9 и 10,  представлявано от председателя си Димитър 
Попов, за промяна начина на трайно ползване на гореописания имот, а именно - ПИ № 066001, 
с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността 
“Джатов мост” от „Пасище, мера” на „Др. неизп. нива”, с цел предоставяне на описания имот 
за право на ползване. 
 Сдружението изготвя проект за възстановяване на влажни ливади в землището на 
Европейско село на Щъркелите – с. Белозем. Инициативата е на Фондация EURONATUR и 
Фондация CICONIA. Крайната цел на проекта е възстановяване на естествения вид на влажните 
ливади и подобряване на хранителната база на белия щъркел. Осъществяването на този 
проект би довел до преки ползи и за редица други значими видове водолюбиви птици, обект на 
защита по ЗБР, като Калугерица /Vanelus vanelus/, Кокилобегач /Himantopus himantopus/, 
Кафявокрил огърличник /Черен щъркел /Ciconia nigra/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



стр. 48 
 

Синявица /Corracias garrulus/ и др. Тази дейност е част от Местния план за действие за Белия 
щъркел на с. Белозем. 
Съгласно писмо с Вх. № 32-02-19/21.03.2017 г. от РИОСВ – Пловдив имотът не попада в границите 
защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии. 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Осемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 698/24.03.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., приета с 
Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с 
продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йоси Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри продажбата на 
имоти, цитирани в Докладната, чрез търг с явно наддаване при първоначална цена – пазарната 
оженка на имотите. Само едно уточнение да направя. Става въпрос за ромската махала в с. 
Момино село, която процедура по продажба на тези имоти сме започнали сигурно преди пет 
години. Вече сме на финалната права, за да могат хората да си озаконят собствеността и 
така… да започне тяхната интеграция.  
г-н Георги Лесов: Да. Благодаря! Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, само искам да внеса малко яснота. С г-н 
Гуджеров, преди наистина, може би, четири или пет години, поехме ангажимент заедно с 
цялата администрация на Община Раковски, към жителите на ромската махала. Тъй като тази 
процедура е докарана докрай, предстоящето продаване на имотите ще има две съществени 
ползи. Първата, от която е съответно, тези хора ще живеят при по-добри условия, ще могат да 
си прекарат ток, вода. Съответно, евентуално канализация, ако някой ден бъде изградена в 
Момино. И другата полза вече е за Община Раковски, тъй като тези закупени имоти ще водят 
до плащане на данъци и до повишаване, наистина на интеграцията на тези хора от Момино. 
Това исках просто да вметна. 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля, да 
гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0              
 
        
 
                                              

       

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 333 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017 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 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.”, следните имоти - ЧОС: 

 

ПИ № 73.267, за който е образуван 
УПИ 73.267, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 1 058 4046/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.268, за който е образуван 
УПИ 73.268, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 815 4047/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.269, за който е образуван 
УПИ 73.269, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 753 4048/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.270, за който е образуван 
УПИ 73.270, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 693 4049/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.271, за който е образуван 
УПИ 73.271, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4050/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.272, за който е образуван 
УПИ 73.272, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4051/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.273, за който е образуван 
УПИ 73.273, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 755 4052/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.274, за който е образуван 
УПИ 73.274, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 754 4053/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.275, за който е образуван Жил. 667 4054/26.01.2017 г. 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в 
кв.м. 

Акт за общинска 
собственост 
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УПИ 73.275, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

строителство 

ПИ № 73.276, за който е образуван 
УПИ 73.276, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 667 4055/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.277, за който е образуван 
УПИ 73.277, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 658 4056/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.278, за който е образуван 
УПИ 73.278, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 666 4057/26.01.2017 г. 

 
ПИ № 73.279, за който е образуван 

УПИ 73.279, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

 
 

Жил. 
строителство 

 
 

688 

 
 

4058/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.280, за който е образуван 
УПИ 73.280, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4059/26.01.2017 г. 

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

ПИ № 73.267, за който е образуван 
УПИ 73.267, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 1 058 4046/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.268, за който е образуван 
УПИ 73.268, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 815 4047/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.269, за който е образуван 
УПИ 73.269, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 753 4048/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.270, за който е образуван 
УПИ 73.270, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 693 4049/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.271, за който е образуван 
УПИ 73.271, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4050/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.272, за който е образуван 
УПИ 73.272, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4051/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.273, за който е образуван 
УПИ 73.273, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 755 4052/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.274, за който е образуван 
УПИ 73.274, находящ се в 

землището на с. Момино село, 

Жил. 
строителство 754 4053/26.01.2017 г. 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в 
кв.м. 

Акт за общинска 
собственост 
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общ.Раковски, местност САВАКА. 
ПИ № 73.275, за който е образуван 

УПИ 73.275, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 667 4054/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.276, за който е образуван 
УПИ 73.276, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 667 4055/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.277, за който е образуван 
УПИ 73.277, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 658 4056/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.278, за който е образуван 
УПИ 73.278, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 666 4057/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.279, за който е образуван 
УПИ 73.279, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4058/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.280, за който е образуван 
УПИ 73.280, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 4059/26.01.2017 г. 

 
 3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, съгласно пазарна оценка за 
всеки имот, изготвена от лицензиран оценител: 
 

ПИ № 73.267, за който е образуван 
УПИ 73.267, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 1 058 4 232.00 

ПИ № 73.268, за който е образуван 
УПИ 73.268, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 815 3 260.00 

ПИ № 73.269, за който е образуван 
УПИ 73.269, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 753 3 012.00 

ПИ № 73.270, за който е образуван 
УПИ 73.270, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 693 2 772.00 

ПИ № 73.271, за който е образуван 
УПИ 73.271, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 2 752.00 

ПИ № 73.272, за който е образуван 
УПИ 73.272, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 2 752.00 

ПИ № 73.273, за който е образуван 
УПИ 73.273, находящ се в 

землището на с. Момино село, 

Жил. 
строителство 755 3 020.00 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в 
кв.м. 

Начална тръжна 
цена/лв./ 
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общ.Раковски, местност САВАКА. 
ПИ № 73.274, за който е образуван 

УПИ 73.274, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 754 3 016.00 

ПИ № 73.275, за който е образуван 
УПИ 73.275, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 667 2 668.00 

 
ПИ № 73.276, за който е образуван 

УПИ 73.276, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

 
 

Жил. 
строителство 

 
 

667 
2 668.00 

ПИ № 73.277, за който е образуван 
УПИ 73.277, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 658 2 632.00 

ПИ № 73.278, за който е образуван 
УПИ 73.278, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 666 2 664.00 

ПИ № 73.279, за който е образуван 
УПИ 73.279, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 2 752.00 

ПИ № 73.280, за който е образуван 
УПИ 73.280, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. 
строителство 688 2 752.00 

 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
                      
 
 МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 
 

1. Вх. № 94А-1181-1/01.03.2017 г., Вх. № 94А-2621-1/15.02.2017г. и Вх. № 94Д-1020-1/16.02.2017г. 
от съответно Атанас Колев Димов, с. Момино село, ул. „21-ва” № 21; Ана Митова Маринова, с 
Момино село, ул. „26-та” № 6 и Димитър Борисов Иванов, с. Момино село, ул. „3-та” № 24, за 
закупуване на общински имот № 73.267 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 

 
2. Вх. № 94И-2801-1/14.02.2017 г. и Вх. № 94П-2213-1/10.02.2017 г. от съответно Илия Асенов 

Лалев, с. Момино село, ул. „22-ра” № 16 и Петър Руменов Маринов, с Момино село, ул. „21-ва” 
№ 45, за закупуване на общински имот № 73.268 от землището на  с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
3. Вх. № 94С-2118-1/17.02.2017 г. от Стоян Спасов Маринов, с. Момино село, ул. „26-та” № 

7, за закупуване на общински имот № 73.269 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
4. Вх. № 94С-1849-1/01.03.2017 г. и Вх. № 94Я-320-1/14.02.2017г. от съответно Спас Колев 

Маринов, с. Момино село, ул. „26-та” № 10 и Янко Насков Чакъров, с. Момино село, ул. „26-та” 
№ 2, за закупуване на общински имот № 73.270 от землището на  с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
5. Вх. № 94А-2335-1/14.02.2017 г. от Атанас Огнянов Захариев, с. Момино село, ул. „26-та” 

№ 12, за закупуване на общински имот № 73.271 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 
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6. Вх. № 94А-2630-1/13.03.2017 г. от Атанас Сандов Стефанов, с. Момино село, ул. „22-ра” 

№ 4, за закупуване на общински имот № 73.272 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
7. Вх. № 94Т-194-1/17.02.2017 г. от Танчо Янков Стефанов, с. Момино село, ул. „26-та” № 13, 

за закупуване на общински имот № 73.273 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
8. Вх. № 94М-3384-1/17.02.2017 г. от Младен Александров Лалев, с. Момино село, ул. „26-

та” № 15, за закупуване на общински имот № 73.274 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
9. Вх. № 94А-2348-1/13.02.2017 г. от Ангел Антонов Стефанов, с. Момино село, ул. „26-та” 

№ 17, за закупуване на общински имот № 73.275 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
10. Вх. № 94А-2618-1/13.02.2017 г. от Асен Димитров Стефанов, с. Момино село, за 

закупуване на общински имот № 73.276 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
11. Вх. № 94А-2619-1/14.02.2017 г. от Александър Атанасов Лалев, с. Момино село, ул. „26-

та” № 22, за закупуване на общински имот № 73.277 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
12. Вх. № 94С-2200-2/15.02.2017 г. от Славчо Асенов Лалев, с. Момино село, ул. „26-та” № 23, 

за закупуване на общински имот № 73.278 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
13. Вх. № 94А-1993-1/17.02.2017 г. от Атанас Александров Лалев, с. Момино село, за 

закупуване на общински имот № 73.279 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
14. Вх. № 94С-2295-1/14.02.2017 г. от Страхил Асенов Лалев, с. Момино село, ул. „22-ра” № 

16, за закупуване на общински имот № 73.280 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
 

Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: И точка деветнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
703/29.03.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, взето с 
протокол № 19/25.01.2017г. във връзка с учредяване право на строеж за извършване на основен 
ремонт върху имот - публична общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, ал. 5 от ЗОС, чл. 49, ал. 5 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски 
/НРПУРОИ/ във връзка с §5, т. 42 от ДР на ЗУТ и § 4 от ПЗР на ЗНЧ и договор за право на ползване 
№ 6/2013 г. на Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» с проектно 
предложение за безвъзмездно финансово подпомагане по мярка 7 «Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), 
съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  
Г-н Ячев! 
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г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги, Докладната е от спешен 
порядък. Поради това си позволихме преди заседанието да я разгледа Комисията по 
управление на общинската собственост и… Комисията предлага на Общински съвет – 
Раковски, да одобри учредяването на безвъзмездно право на строеж на Читалищното 
настоятелство при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Раковски, за извършване на основен 
ремонт, след евентуално одобряване на проект по подмярка 7.2. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                                     
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 334 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017г. във връзка с учредяване право на строеж за извършване на 
основен ремонт върху имот - публична общинска собственост  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, ал. 5 
от ЗОС, чл. 49, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с §5, т. 42 от ДР на ЗУТ и § 4 
от ПЗР на ЗНЧ и договор за право на ползване № 6/2013 г. на Народно читалище «Св. Св. Кирил 
и Методий – гр. Раковски – 1908» с проектно предложение за безвъзмездно финансово 
подпомагане по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», 
подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия» от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, 
ал. 5 от ЗОС, чл. 49, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
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общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с § 5, т. 42 от ДР на ЗУТ и § 4 
от ПЗР на ЗНЧ, както и договор за право на ползване № 6/2013 г. 

 
   Учредява право на строеж за извършване на основен ремонт на сградата на Народно 
читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908», АОС № 3443/08.02.2013 г. във връзка с 
кандидатстването по подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции 
в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» с цел реализация на обект: 
“Обновяване и модернизация на НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГР. РАКОВСКИ - 1908".  
 
 
 МОТИВИ 
  

Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» подготвя проектно 
предложение за безвъзмездно финансово подпомагане по мярка 7 «Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия» по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с 
цел реализация на обект: „Обновяване и модернизация на НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГР. 
РАКОВСКИ - 1908", което включва извършване на ремонтни дейности в сградата, ползвана от 
читалището и закупуване на ново оборудване. 

Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» е построено преди 
повече от 50 г. и е част от културния и обществения живот на града.  

 
От момента на създаването му и до сега не е извършван основен ремонт на 

помещенията в читалището. Те се намират в окаяно състояние и имат нужда от спешен 
ремонт, за да могат да се ползват по предназначение.  

Общински съвет Раковски е декларирал своето съгласие за кандидатстване на Народно 
читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» по горецитираната мярка от ПРСР 
2014-2020 г. в Решение № 220, взето с протокол № 14/29.09.2016 г. на ОбС - Раковски. 

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета: Питания. 
Г-н Шишков, моля да не забравяте Общината! Надявам се, да върнете тази помощ, която Ви 
оказа населението на Общината. Аз лично в качеството си на Председател на Общински 
съвет, като приятел Ви пожелах успех. Като Председател, също Ви пожелавам огромен успех! 
И никога не казвайте - Не! 
г-н Младен Шишков: Аз искам да благодаря на всички колеги. И  да благодаря на г-н Лесов, за 
посланието, което отправи. Също искам да благодаря на всички, които полагат труда си, така 
че Общината да се развива. Благодаря на колегите, които се включиха в предизборната 
кампания и помогнаха изключително много. И на колегите от опозицията.  
Г-н Антонов, искам да благодаря, че бяхте коректни и направихте, така, една добра кампания. 
Нямаше компромати, нямаше удари под пояса, нямаше късани на плакати. Което за мене е 
показател за вече висока политическа култура. Както казахте, кампанията мина, сега 
започваме да работим. Така че, се надявам, от тука нататък да положим големи усилия и да 
се развиваме в правилната посока. Благодаря Ви! 

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
г-н Георги Лесов: Г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова: Аз като един добър гражданин, бих искала да призова политическите 
партии и да помоля и Кмета да съдейства, да премахнат всички плакати, за да живеем в 
малко по-красива обстановка, колкото беше преди. Така че моля Ви, колеги, махнете си 
плакатите! 
г-н Младен Шишков: Вече започнахме. 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател! 
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г-н Георги Лесов: Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Аз имам едно предложение, не струва много пари, обаче ще струва 
тишина и удобствто. Не само на нас, а и на хората които гледат заседанието. Тука има не 
повече от четиридесет стола. Мисля, че спокойно могат да се намерят пластмасови тапи 
отдолу. Или при всички положения, се продават, няма да струват милион. Вместо да купуваме 
нови столове, защото туй скърцане, което става при всяко местене на стол – първо е вредно за 
слуха… Обаче, уважаемите зрители, все пак искат да чуят какво става в тази зала. Мисля, че 
може да се направи. 
г-н Георги Лесов: Може ли да Ви отговоря? С последното решение, което го взехме преди 
няма и минута, настоятелството на Народното читалище обеща, че ще ни оборудва една зала 
тук в тази сграда, която да я използва само Общински съвет – със стационарни банки или 
маси. Не знам, не съм гледал проекта, г-н Шишков е по-запознат. 
г-н Младен Шишков: Това беше моя идея! 
г-н Георги Лесов: Така че се надявам, до края на годината… Колеги, ако няма други въпроси…  
г-н Павел Гуджеров: Аз имам. Едно съобщение само да кажа. По повод на това, че 
зачеркнахме темата за Шишманци, на заседание на Управителния съвет на ПУДООС, което 
беше в понеделник. Нося Ви една добра новина от там – одобриха проект за подмяна 
водопровода на с. Шишманци, на стойност 2 300 000 лв.  
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
  
г-н Георги Лесов: Колеги, съобщения, предложения? Няма. Закривам заседанието! 

 
 
 
 

/Заседанието приключи в 15:12 часа/ 
 

 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

           
               /Георги Лесов/ 


