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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 № 22 

 
от 26.04.2017 г. 

 
от редовно  заседание проведено от 14:38 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 Христов Неделчев, Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан Йозов 
Пенсов, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел Георгиев 
Матански, Мария Димитрова Нанчева, Георги Борисов Панов, Запрян Петков Запрянов, Петър 
Григоров Терзийски, Иван Рангелов Рангелов, 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 
Божидар Стрехин – 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 
 
Секретари на читалищата в Община Раковски 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, виждам, че имаме необходимия кворум за откриване на редовното 
заседание на Общински съвет – Раковски за месец април. На заседанието присъстват: г-н 
Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски, кметове на кметства, зам. кметове на 
Общината, секретари на местните читалища и представител на местните медии. 
Материалите бяха разпратени до всеки един от Вас, както и проекто-дневния ред. Някакви 
предложения относно него? Заповядайте, г-це Сатанска! 
г-жа Ралица Сатанска: Предлагам точка двайста да отпадне! Тъй като, не виждам смисъл към 
един некоректен наемател към Общината, към който съм подала жалба, съответно и няма 
отговор на жалбата, да се удължава каквто и да било договор. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви за предложението! Веднага Ви отговарям, тази Докладна защо 
намира място в дневния ред. Понеже предният път когато беше пусната, беше оттеглена до 
решаване на проблема. Но в крайна сметка Общинският съвет като колективен орган е 
органът, който трябва да се произнесе  - „Да съгласни сме” или „Не сме съгласни”. Така че 
оставям на Вас да решите, дали договора да бъде удължен или не. Не съответния наемател да 
идва и да ми казва: - „Какъв си ти, еднолично да решаваш, дали ще ми давате или няма да ми 
давате…”. Така че оставям на Вашата съвест, всеки един да си реши, какво правим в този 
случай. Други предложения? Няма. В такъв случай, моля да гласуваме така предложения 
Дневен ред! 
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Така колеги, гласуваме процедурно относно предложението на г-ца Сатанска за отпадане 
на точка двадесета. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 3 
Против: 13 
Въздържали се: 1 
 
 
 
1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – против  
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – против 
8. Любов Степановна Кориновска – против  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – против 

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

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА! 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: В този случай, моля да преминем към гласуване на предложения Дневен 
ред! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 14 
Против: 2 
Въздържали се: 1 
 
 
 
 
 
 
 
1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – против  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – против  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за 
8. Любов Степановна Кориновска – за 
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за 

11. Младен Николов Шишков 
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов – за 
14. Запрян Петков Запрянов – за 
15. Петър Григоров Терзийски – за 
16. Виктор Петров Узунов  
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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ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
 

1. Връчване на грамота за постигнати спортни успехи от Кмета на Община Раковски. 
 
2. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
 
3. Предложение с Изх. № 180/21.04.2017 г. от Георги Лесов – Председател на Общински съвет – 
Раковски, относно промяна състава на постоянни комисии към Общински съвет – Раковски. 
 
4. Доклад с Изх. № 179/18.04.2017 г. от Георги Лесов – Председател на Общински съвет – 
Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на 
територията на Община Раковски. 
 
5. Доклад с Изх. № 181/24.04.2017 г.  от Георги Лесов – Председател на Общински съвет – 
Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област. 
 
6.  Докладна записка с Вх. № 726/10.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета 
средства през предходната 2016 г. 
 
7.  Предложение с Вх. № 728/12.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски 
на насроченото за 02.05.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив. 
8. Докладна записка с Вх. № 730/13.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 
31.12.2016 г. 
 
9. Докладна записка с Вх. № 746/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на актуализацията на разчета за капиталови разходи на Община 
Раковски за 2017 г.  
 
10.  Докладна записка с Вх. № 733/19.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 105327, с площ 2.842 дка, находящ се в с. Стряма, община 
Раковски, област Пловдив в местността “Шипа” с НТП от „Улична мрежа” на „Друга селск. 
територия”. 
 
11.  Предложение с Вх. № 734/19.04.2017 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., във връзка с  прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и юридическо лице по отношение на 2060/ 9650 идеални части от имот, 
съставляващ парцел за „Складова база”, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив.  
 
12.  Предложение с Вх. № 737/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 085031, с площ 46.887  дка, находящ се в с. Белозем, 
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община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов мост” от „Пасище, мера” на „Др. 
неизп. нива”. 
 
13.  Предложение с Вх. № 738/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно изменение на Решение № 259, взето с Протокол № 17/28.12.2016 г. на 
редовно заседание на Общински съвет - Раковски. 
 
14.  Предложение с Вх. № 739/21.04.2017 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., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост. 
 
15.  Предложение с Вх. № 741/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план /план за елементите на техническата 
инфраструктура/, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабелни 
линии 20 kV от подстанция Раковски до нова възлова станция в УПИ- 00164-1-Логистичен център 
/ПИ-1.64/, подобект: “От подстанция Раковски до муфа 20 kV в землището на с. Маноле, 
община Марица, попадащ в териториите на две общини Раковски и Марица, област Пловдив“. 
 
16.  Предложение с Вх. № 742/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура за 
образуване на улична мрежа /от ПИ 034261; ПИ 034290 и ПИ 034267/ към ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ 034261 - пасище, мера и ПИ 034290 - пасище, мера,  местност 
„Перселик”  в землището на с. Стряма, община Раковски. 
 
17. Предложение с Вх. № 743/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен План на Трасета за захранващ 
водопровод, преминаващи през ПИ - 000 023 – общински полски път, за захранване на УПИ-
084 070-За производствена и складова дейност, Цех за металообработка, местност „Митевска 
могила“ в землището на с. Стряма, Община Раковски. 
 
18. Предложение с Вх. № 744/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен План за Трасе 
за селищен водопровод, преминаващ през ПИ- 105062 и ПИ- 105172- общински полски пътища; 
ПИ-105154-пасище, мера и ПИ-105116 - отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ – 
44,45,48,49,50,51-Производствени и складови дейности /ПИ-105497/, местност „Шипа“ в 
землището на с. Стряма, Община Раковски. 
 
19. Предложение с Вх. № 745/21.04.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на Трасе  
за електроснабдяване, преминаващ през ПИ- 034143 с НТП „Пасище мера”, ПИ- 034155 с НТП 
„Улична мрежа”, ПИ-034188 с НТП „Производствена територия”, ПИ- 034280 с НТП „Отводнителен 
канал”, за захранване на УПИ- 034 039-За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на 
биволи, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски. 
 
20. Докладна записка с Вх. № 643/23.02.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно удължаване срока на Договор №10/18.05.2015 г. за наем на общински 
пасища и мери, във връзка с постъпило Заявление с Вх. № 94Т-80-2 /06.02.2017 г. от Тодор 
Георгиев Ванев. 
 
21. Отпускане на еднократни помощи. 
 
22. Питания. 
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/14:44 – г-н Петър Милков Антонов – влиза в залата/ 

 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред – знаете, имаме от скоро време традицията, 
да награждаваме проявили се деца в една или друга насока. Днес имаме честта да 
наградим един малък спортен деец – Алекс Пищийски, който е на 8 години, от Раковски, учи в 
ОУ „Христо Смирненски” в Раковски. Занимава се със спортна гимнастика. През месец 
април, Алекс взима участие на състезание по спортна гимнастика – зона юг, гр. Пловдив, на 
което печели второ място. Което му дава право на участие на Републиканско държавно 
първенство по спортна гимнастика. Заедно със своите съотборници, Алекс печели отборно 
шесто място на състезания в гр. София – купа „Йордан Йовчев”, проведено същия месец.  

 
 

/14:46– г-н Костадин Дечев Иванов – влиза в залата/ 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

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

 
г-н Павел Гуджеров: За мен винаги е голяма чест, когато някой местен се отличи така. И както 
днес казваме за Алекс, че най-вероятно той е следващият Йордан Йовчев, така си пожелавам 
след пет-десет години в съседните общини, а защо не и в други, да казват - да речем от 
Първомай - ще излезе следващият Алекс Пищийски. 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Павел Гуджеров: Поздраления и продължавайте напред все така! 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, като втора точка от Дневния  ред: Полагане на клетва от новоизбран 
общински съветник. 
Знаете, г-н Шишков беше избран за народен представител от 44 –то Народно събрание. На 
негово място влиза следващият в листата на ПП ГЕРБ, а именно г-н Георги Панов. Така че, ще ви 
помоля, да се изправим всички на крака.  
г-н Георги Лесов към г-н Георги Панов: Г-н Панов, не е страшно, просто трябва да повтаряте 
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 Георги Панов подписа клетвения лист, неразделна 

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

  
 
 

г-н Георги Лесов: И така, г-н Панов, тъй като сте пълноправен член на този колектив, като трета 
точка от Дневния ред: Предложение с Изх. № 180/21.04.2017 г. от Георги Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно промяна състава на постоянни комисии към Общински 
съвет – Раковски. 
Г-н Рангелов, може ли да чуем становището на Вашата Комисия? 
г-н Иван Рангелов: Г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията предлага единодушно на 
Общински съвет – Раковски, да приеме направеното предложение. 
 



стр. 6 
 

 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, някакви други предложения? Някой вече да не си 
харесва комисията или иска да я смени? Няма. Тогава, моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0        
Възд.се: 0    
                                                           
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 335 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 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 № 127 
от 13.04.2017 г. и Решение № 128 от 20.04.2017 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 управление на общинската собственост 
 
    1. Йосиф Ячев – Председател 
    2. Георги Панов – Зам. председател 
    3. Виктор Узунов – член 
    4. Иван Рангелов – член 
    5. Петър Терзийски – член 
    6. Петър М. Антонов – член 
    7. Стефан Пенсов – член 
 

2.  Комисия по ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство 
 
    1. Виктор Узунов – Председател 
    2. Любов Кориновска – Зам. председател 
    3. Георги Панов – член 
    4. Рангел Матански – член 
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    5. Йосиф Ячев – член 
    6. Йордан Неделчев – член 
    7. Стефан Пенсов – член 
 
МОТИВИ 
 

 С уведомително писмо - оставка с Вх. № 729/12.04.2017 г., подадена до ОИК – Раковски, 
чрез Председателя на ОбС – Раковски, от Младен Николов Шишков – 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 № 127, взето на  
13.04.2017 г. ОИК – Раковски /на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА/ прекратява 
пълномощията на Младен Николов Шишков  като общински съветник, респ. с Решение 128 
взето на 20.04.2017 г. обявява за избран общински съветник следващия в списъкa  от листата на 
ПП „ГЕРБ“ – Георги Борисов Панов.  
 
 
 
 
 

г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Доклад с Изх. № 179/18.04.2017 г. от Георги 
Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. 
Г-н Рангелов, отново ще помоля за становище!  
г-н Иван Рангелов: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията отново 
единодушно предлага на Общински – Раковски, да приеме измененията в Наредбата. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Рангелов! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 14       
Против: 0         
Възд.се: 5                                                              
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 336 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 
за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
Община Раковски 
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На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 
от АПК,  чл. 6, ал. 1, б. „в“, чл. 9б, чл. 81, чл. 92 от ЗМДТ, чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 140 от 
ЗПУО във вр. с чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община 
Раковски, както следва: 
 

1. Текстът на чл. 37, изречение второ /Задължително условие е родителите да нямат 
задължения към посещаваната детска градина./ се ЗАЛИЧАВА.  

 
2. Буква „б“ на чл. 42, се ОТМЕНЯ. 

 
3. Текстът на Приложение № 4 в частта: „Декларирам, че нямам задължения към детската 

градина .........................................., която детето ми посещава в момента.“, се ЗАЛИЧАВА. 
 

4. Създава се нов параграф в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва: 
 
(Изм. с Решение No 336/26.04.2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на 
територията на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната 
интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .  
 
Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски. 
 
Наредбата е приета с Решение № 223 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 
15/26.10.2016 г. и Решение № 235 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски. 
 
МОТИВИ 
 

I.  Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
 
На 20.02.2017 г. в Деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна 
прокуратура – Пловдив с № 2469/2017 г. и наш. Вх. № 656/28.02.2017 г. против Наредбата за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на 
територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – 
Пловдив по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал 
оспорвания акт“. Цитираният протест атакува текстовете на чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от 
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските 
градини на територията на Община Раковски за противоречие с чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ и 
чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО. Чрез протеста прокуратурата моли 
Административен съд – Пловдив да отмени посочените разпоредби като незаконосъобразни. 
След запознаване с мотивите в протеста се установи, че в действителност е налице 
противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.  
 
Протестът, на първо място, е насочен срещу чл. 37, изр. 2-ро от наредбата, намиращ се в 
Раздел V – Преместване. Чл. 37 гласи: „При подадено заявление (Приложение No 4) до 
Директора на приемащата ДГ с посочени аргументи от родителите се допуска ново 
кандидатстване при запазване на мястото в посещаваната ДГ до приемането на детето в 
другата /приемащата/ детска градина. Задължително условие е родителите да нямат 
задължения към посещаваната детска градина.“ Другата незаконосъобразност е посочена в 
чл. 42, б. „б“ от наредбата, който се касае за отписването на децата, Раздел VI- Отписване. 
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Разпоредбата гласи: „Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от ДГ и 
при следните случай:  
... б) При неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска ясла или детска 
градина два поредни месеца.“   
 
Цитираната наредба е приета, за да урежда реда и начина за класиране и прием, за 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски и 
плащане на дължимите такси, във връзка с това. С оглед таксите, Законът за местните данъци и 
такси делегира правото на общините да събират местни такси за ползване на детски ясли, 
детски кухни и детски градини, съгласно чл. 6, ал. 1, б. „в“ от същия. ЗМСМА от своя страна,  
определя общинския съвет като орган, който определя размера на местните такси /чл. 21, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА/. Нормите, които регулират местните данъци и такси обхващат реда за 
тяхното установяване, обжалване, събиране, погасяване, начин и място на плащане, органи по 
събирането и се ситуират в ЗМДТ, ЗМСМА и ДОПК. 
Съгласно чл. 81 във връзка с чл. 92 от ЗМДТ за ползване на детски ясли и детски градини се 
събират месечни такси от родителите или настойниците, като същите се внасят в общинския 
бюджет до 10-то число, а таксите за лицата, ползващи общински социални услуги – до 25-то 
число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Сроковете, в които следва да се 
заплащат дължимите такси за ползването на детските ясли и детските градини са 
законоустановени. Това се отнася и за последиците от невнасяне на дължимите такси, 
съгласно чл. 9б от ЗМДТ. Според посочената норма невнесените и дължими в срок такси и 
лихви се събират по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни 
вземания и на ДОПК, като общинска администрация се ползва с правата и задълженията на 
органи по приходите. От казаното следва, че изпълнително основание за събиране на 
дължимите такси е актът за установяване на публично общинско вземане. Следователно, 
недопустимо е в акт от местно значение да се уреждат правоотношения, уредени вече в 
закона.  

Следва да се посочи и, че по този начин се ограничават законоустановени права на децата, 
съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. Според чл. 7 от ЗПУО всеки 
има право на образование, а чл. 3, ал. 2, т. 9 регламентира, че правото на образование се 
осъществява при спазване принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на 
развитието на предучилищното и училищното образование. Т. 3 и т. 4 от същата алинея 
прокламират равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на 
всеки ученик, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 
предучилищното и училищното образование. 

От друга страна условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от 
степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на 
образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния 
клас или етап /чл. 140 ЗПУО/. Недопустимо е да се възпрепятства достъпа на деца до детски 
градини в един по-късен момент – правото да посещават детски градини е гарантирано от 
закона, а посочената разпоредба регламентира срока, до който това право може да бъде 
ограничено, но не и възпрепятствано всеки път, когато общинската администрация констатира 
наличие на задължение на родителите им в условията на неприключила учебна година.  
Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на 
другите нормативни актове от по-висока степен.“ 
С оглед казаното чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от наредбата следва да бъдат отменени, 
предвид че са незаконосъобразни. 
 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на 
територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 
в детските градини на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на 
противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ, чл. 
3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55, чл. 56 и чл. 140 от ЗПУО и чл. 15 от ЗНА. 
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Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 
нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по – висока степен.  Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК 
прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с 
нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен 
акт на общински съвет да се възпрепятства достъпът на деца до детски градини, с оглед на 
това, че законът е предвидил срок за ограничаване, но не и на възпрепятстване, поради 
възникнали задължения на по-късен етап – при неприключила учебна година. 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще 
бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски  за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните 
актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или 
допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е 
Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на 
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, 
като заемат специално определените за тях места. 

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
 
Целта на изменението е да бъдат отменени противоречащите на закона текстове, а именно 
чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от  Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. 
 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
 

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община 
Раковски не са необходими финансови средства. 

 
IV. Очаквани резултати: 
 

Очакваните резултати се изразяват в  постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите 
по степен нормативни актове. 

 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски 
съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Доклад с Изх. № 181/24.04.2017 г.  от Георги Лесов – 
Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област. 
Г-н Рангелов, отново Вашата Комисия е водеща. 
г-н Иван Рангелов: Благодаря! Г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията предлага на 
Общински съвет – Раковски единодушно, да приеме Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1, съгласно Доклада. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Рангелов!  Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 4       
    
                                                           
1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 337 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област 
  
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 
чл. 76, чл. 79 от АПК, чл. 178е от ЗДвП във връзка с чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област и чл. 36, ал. 2 т. 6 от същата 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване 

на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, както 
следва: 
 

1. ОТМЕНЯ ал. 1 на чл. 29 /ЗАБРАНЯВА СЕ движението на автомобилите по тротоарите и 
зелените площи./. 

 
2. Отменя т. 1 на чл. 31а, ал. 1 /В зелените площи/.  
 
3. Създава нова ал. 2 на чл. 31а, както следва: 
 
Забранява се паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, детски 
площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени 
места извън разрешените за това места. 
 
4. Изменя т. 6 на чл. 36, ал. 2, както следва: 
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Глоба в размер от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 15, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и ал. 2, чл. 
31, ал. 1, чл. 31а, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1. 

 
5. Създава се нов параграф, както следва: 

 
(Изм. с Решение No 337/26.04.2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 
страница на Община Раковски www.rakovski.bg .  
 
 
Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.  
Наредбата е приета с Решение № 490 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 
35/31.05.2010 г. 
 
МОТИВИ 
 

VI. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
 
На 17.03.2017 г. в Деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна 
прокуратура – Пловдив с № 11179/2016 г. и наш. Вх. № 680/17.03.2017 г. против Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив по реда на чл. 
152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. 
Цитираният протест атакува текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, 
т. 6 от Наредба №1 за противоречие с нормативен акт от по-висока степен, и конкретно с чл. 
178е от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА). Чрез протеста прокуратурата моли Административен съд – Пловдив да отмени 
посочените разпоредби като незаконосъобразни. След запознаване с мотивите в протеста и 
преглеждане на разпоредбите в ЗДвП, ЗНА и АПК се установи, че в действителност е налице 
противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.  
Текстът на чл. 31а, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 се отнася до 
забраната за престои и паркиране на автомобилите в зелените площи, като на нарушителите 
се налага наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. От своя страна, текстът на чл. 29, ал. 1 във 
вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 установява забрана за движението на автомобили по 
тротоарите и зелените площи, като на нарушителите се налага наказание глоба в същия 
размер – от 20 до 200 лв.  Проблемът, на първо място, се изразява в предвидените санкции 
предвид посочените нарушения. Нормата на чл. 178е от ЗДвП, уреждаща идентични 
обществени отношения, предвижда санкция глоба в размер от 50 до 200 лв. за неправомерно 
паркиране на пътно превозно средство в изчерпателно изброени обекти – „паркове, градини, 
детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени 
места.“ Вижда се, че Наредба № 1 определя санкция с по-нисък минимум от тази, която е 
установена в ЗДвП.  
На следващо място, разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и  чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 
забраняват „престоят и паркирането“ в зелените площи, както и „движението“ по тротоарите и 
зелените площи. Законовата регламентация за местата, на които се забранява паркиране и 
престой се съдържа в чл. 98 от ЗДвП. В чл. 178е  от същия закон допълнително е  уредена 
забрана за паркиране в „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за 
пешеходци, и на тротоари в населени места.“, но не и „престоят и движението“ /както е 
записано по атакуваните разпоредби на Наредба № 1/ за обекти извън пътищата. Законът за 
движение по пътищата регулира правилата за движение по пътищата, както и правата и 
задълженията на участниците в движението – в тази връзка  законът дава легално определение 
за понятието „път“ /параграф 6, т. 1 от ДР/, а именно „всяка земна площ или съоръжение, 
предназначени или обикновено използвани за движение на пътни превозни средства или на 
пешеходци. Към пътищата се приравняват и улиците.“ С установяване на забрана за 
„движение и престой“ в площи, които въобще не са предназначени за движение на превозни 
средства /както е в атакуваните разпоредби на Наредба №1/ се стига до съвсем различна 
регламентация на местните норми от тези на законовите. От казаното следва, че Наредба № 1 
/в оспорваната си част/ излиза от законовите рамки по отношение забраните за паркиране и 
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престой, освен това е налице и несъответствие по отношение на обектите, изброени в чл. 178е 
от ЗДвП - „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и 
на тротоари в населени места“, от една страна и обектите, посочени в атакуваните 
разпоредби на Наредба №1 – „тротоари и зелени площи“. Противоречието на разпоредбите 
на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 с текста на чл. 178е 
от ЗДвП води до противоречие и с повелителната норма на чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният 
акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока 
степен.“ 
 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на 
атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 178е от Закона за движение по пътищата и чл. 
15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 
 
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 
нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по – висока степен.  Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК 
прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с 
нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен 
акт на общински съвет да се изземва предмета на законодателно регламентиране, респ. да 
се регулират обществени отношения по начин, които не съответства на определения в закона. 
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще 
бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните 
актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или 
допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е 
Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на 
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, 
като заемат специално определените за тях места. 

VII. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
 
Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с 

чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 в съотвествие с разпоредбите на чл. 178е от ЗДвП. 
 
VIII. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
 
За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не са 
необходими финансови средства. 
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IX. Очаквани резултати: 
 
Очакваните резултати се изразяват в  постигане липса на противоречивия с по-

висшестоящите по степен нормативни актове. 
 
X. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с 
българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.  
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 726/10.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на доклади за 
осъществени читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2016 г. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Докладната записка от Кмета на Община Раковски и предлага на Общинкси съвет, да 
приеме докладите, представени от Председателите на читалищата в Община Раковски. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Неделчева! Колеги, както знаете, по молба на група 
съветници днес сред нас са и секретарите на читалищата. Понеже миналата година по това 
време имаше доста въпроси, на които нямаше как да отговоря. Всеки един, който има 
въпроси към тях, ще ви помоля да си ги зададете. Там където Ви притеснява нещо, да Ви бъде 
обяснено. Виждам, че няма. В такъв случай, благодаря на секретарите! Предполагам, че бяхте 
подготвени със сериозни отговори! Ако няма въпроси, за да не си губим времето взаимно, 
моля да гласуваме! 
 
           
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 14       
Против: 0          
Възд.се: 5      
 
 
 
                              
1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
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  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 338 

 
    Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета 
средства през предходната 2016 г.   
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за Народните читалища 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет - Раковски приема докладите, представени от председателите на 
читалищата, намиращи се на територията на Община Раковски, за осъществените читалищни 
дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и 
доклади за изразходваните от бюджета средства през предходната 2016 г. 
 
МОТИВИ  

 
В изпълнение на разпоредбите на Закона за народните читалища и с оглед 

осъществената читалищна дейност, председателите на читалищата на територията на 
Община Раковски представиха на вниманието ни своите доклади за осъществените 
читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седем от Дневния ред: Предложение с Вх. № 728/12.04.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно определяне на представител и 
представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 02.05.2017 г. извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
Г-н Рангелов, този път Вие имате думата! 
г-н Иван Рангелов: Комисията предлага на Общински съвет – Раковски, да приеме 
направените предложения, единодушно. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 

/15:01 – Секретарите на читалищата в Община Раковски – излизат от залата/ 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 1                              
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 339 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 02.05.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 15 и 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 
198в, ал. 6 от Закона за водите 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И: 
 

І.  Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, а при невъзможност 
той да участва – определя зам. кмет на Община Раковски – Йовко Стефанов Романов, или 
друго, изрично упълномощено от Кмета лице, за представител на Община Раковски, който да 
участва в извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив”, 
насрочено за провеждане на 02.05.2017 г. от 11:00 ч. в Областна администрация – Пловдив, при 
обявения в Писмо с Вх. № 92-133-4/06.04.2017 г. от Здравко Димитров – Председател на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Избор на представител/и на Асоциация по ВиК – Пловдив, който/които да участва/т в 
открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и провежданите 
дискусии относно Бизнес – плана за развитие за периода 2017-2021г.; 

2. Съгласуване на План за опазване на околната среда, изготвен и предоставен за 
съгласуване от „ВиК“ ЕООД – Пловдив на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги и писмо Изх. № 05-08-79/14.02.2017 г. на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 

3. Съгласуване на План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на 
разрешителните за заустване на отпадъчни води от ПСОВ, експлоатирани от „Водоснабдяване 
и канализация ЕООД – Пловдив, изготвен и предоставен за съгласуване от „ВиК“ ЕООД – 
Пловдив на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и 
писмо Изх. № 05-08-79/14.02.2017 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 

4. Съгласуване „Програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с 
предоставянето на Услугите, изготвен и предоставен за съгласуване от „ВиК“ ЕООД - Пловдив 
на основание чл. 5.5 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на водоснабдителни и 
канализационни услуги и писмо Изх. № 05-08-79/14.02.2017 г. на Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ); 
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5. Одобряване на проект на „План за действие при аварии“, изготвен от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Пловдив, съгласно чл.13.1 от Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване и 
водоснабдителни и канализационни услуги; 

6. Други.  
 

ІІ. Общински съвет – Раковски съгласува:  
1. План за опазване на околната среда, изготвен от „ВиК“ ЕООД – Пловдив на основание чл. 

5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и писмо Изх. № 
05-08-79/14.02.2017 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 

2. План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за 
заустване на отпадъчни води от ПСОВ, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация 
ЕООД – Пловдив, изготвен от „ВиК“ ЕООД – Пловдив на основание чл. 5.5 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдителни и канализационни услуги и писмо Изх. № 05-08-79/14.02.2017 г. на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 

3. „Програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с 
предоставянето на Услугите, изготвен и предоставен за съгласуване от „ВиК“ ЕООД - Пловдив 
на основание чл. 5.5 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на водоснабдителни и 
канализационни услуги и писмо Изх. № 05-08-79/14.02.2017 г. на Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ); 
 

IIІ. Общински съвет – Раковски одобрява проект на „План за действие при аварии“, 
изготвен от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, съгласно чл. 13.1 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдяване и водоснабдителни и канализационни услуги; 

IV. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на община Раковски Павел Андреев 
Гуджеров, а при невъзможност той да участва, упълномощава Йовко Стефанов Романов – 
Зам. кмет на Община Раковски, или друго, изрично преупълномощено от Кмета лице, да 
гласува в общото събрание съгласно настоящото решение, а по въпроси, по които Общински 
съвет не е изразил изрично позицията си с настоящото – по своя преценка и усмотрение. 

МОТИВИ  
 
 В Деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с Вх. № 92-133-4/06.04.2017 г. 
от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № АВК-02-35/04.04.2017 
г.) във връзка с провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК – Пловдив и необходимостта от определяне на представител и представяне позицията на 
Община Раковски на насроченото за 02.05.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. В тази връзка към писмото са приложени следните 
документи: План за действие при аварии на „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив;  Договор № LL-2015-608 за предаване и приемане за третиране на излезли от 
употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи Ю-01-45/13.05.2016  г.; Договор № Ю-
01-91/26.08.2015 г. относно продажба на отработени машинни и моторни масла на 
минерална или синтетична основа; Договор № Ю-01-65/04.07.2016 г. относно събиране, 
нарязване, приемане и изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, оловни 
акумулаторни батерии; Договор № Ю-01-110/06.10.2014 г. относно доставка и монтиране на 
външин и вътрешни гуми за автомобилния парк;   Договор № Ю-01-91/24.08.2016 г. относно 
депониране на неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините 
Карлово и Хисаря; Договор № Ю-01-130/30.12.2015 г. относно приемане на отпадъци, получени 
от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ на територията на Област Пловдив; Договор № Ю-
01-125/21.11.2014 г. относно приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води 
от ПСОВ – Пловдив; Сертификат на система за управление BS OHSAS 18001:2007; Сертификат 
на система за управление БДС ЕN ISO 14001:2005; Сертификат на система за управление БДС 
ЕN ISO 9001:2008; План за собствен мониторинг на отпадъчните води от ПСОВ, експлоатирани от 
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„ВиК“ ЕООД гр. Пловдив; План за опазване на околната среда; Програма за управление на 
отпадъците; Генерален план - Приложения – скица с легенда; Инструкция относно мерките за 
сигурност при извършване на дейности с отпадъци; Писмо от Министерството на околната 
среда и водите с изх.№ 05-08-79/14.02.2017 г.;  
Съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите представител на общината в 
Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзмоност той да участва общинският 
съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в 
заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от 
общинския съвет. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка осма точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 730/13.04.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на отчета за 
изпълнение на бюджета на Община Раковски към 31.12.2016 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по Бюджет и финанси, 
предлага на Общински съвет гр. Раковски, да приеме отчета за 2016 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 14      
Против: 4          
Възд.се: 1                          
                                                
 
 
1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – против  
3. Йордан Христов Неделчев – против 
4. Татяна Янкова Изевкова – против 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 340  
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 31.12.2016 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140 от ЗПФ, чл. 9  от ЗОД и чл. 31, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И: 

 
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за времето от 01.01.2016 г. до 

31.12.2016 г., както следва: 
 

 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2016 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 
31.12.2016 г. 

лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 18 414 849 18 595 979 
В т.ч.:   
Държавни приходи 8 482 121 8 599 399 
Местни приходи 9 932 728 9 996 580 
2. ПО РАЗХОДА 18 414 849 13 991 439 
В т.ч.:    
Разходи за делегирани от държавата дейности – справка 
прил.№ 2 8 482 121 7 820 357 

Разходи за местни дейности – справка прил.№ 3 9 641 498 5985886 
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности – справка прил. № 4 291 230 185 196 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    4 604 540 

В т.ч.:   
Остатък в делегираните от държавата дейности х 779 042 
Остатък в местните дейности х 3 825 498 

 
 

2. Приема отчета за капиталовите разходи за времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по основни 
видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки прил. № 5 и в общ 
размер, както следва: 

 

 
ВИД РАЗХОД 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2016 г. 

лв. 

ОТЧЕТ 
Към 31.12.2016 

г. лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                  402 514 358 981 
2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       4 896 305 3 063 768 
3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи § 53                       10 542 9 699 
4. Придобиване на земя§ 54 47 278  
5.Капиталови трансфери § 55 100 000 100 000 

ВСИЧКО: 5 456  639 3 532 448 
 

3. Приема уточнения годишен план и отчета на капиталовите разходи, финансирани от приходи 
по §§40-00 към 31.12.2016 г. – справки прил. № 6.        

 
4. Приема отчета за разходите през 2016 година по отделни разпоредители с бюджети в 

системата на Общината – справка прил. № 7. 
 

5. Приема отчета за реализираните преходни остатъци в делегираните от държавата дейности 
към 31.12.2016 г. по отделни разпоредители с бюджети в системата на Общината – справка 
прил. № 8. 

 
6. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – справка прил. 

№ 9. 
 

7. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 31.12.2016 г. по населени 
места – справка прил. № 10 и в общ размер, както следва: 
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№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ Годишен 

план - лв. 
Отчет към 

31.12.2016 г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 310 713 1 558 790 
1 Остатък от такса смет за 2015 година 0 111 394 
2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 г. 1 310 713 1 377 796 

3 
ПУДООС-Закриване и рекултивация на депо опасни 
отпадъци общинско депо    69 600 

II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 310 713 1 390 231 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 2 200 2 730 
2. Събиране и транспортиране на ТБО  583 969 585 957 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 60 
и чл. 64 от ЗУО 405 557 344 724 

4. 
Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 318 987 456 820 

ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 0 168 559 
 

      В изпълнение на Решение № 48, взето с протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на 
ОбС - Раковски недостигът на финансови средства за дейността в отделни населени места се 
поема от реализираните остатъци в други населени места. 

 
8. Приема отчета за състоянието на общинския дълг и дълга на МБАЛ-Раковски към 31.12.2016 г. 

в размер на 467 880 лв. – справка прил. № 11(прил. № 15 към ФО №1/2017). 
 
Справка прил. № 12 е от информативен характер. 
 
МОТИВИ 
 
          В изпълнение на чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския 
дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет осъществява контрол и приема отчета за 
изпълнение на бюджета. 
 В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет през 2016 година, както 
следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 
г.; 

 Отчет за приходите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. – справка прил. № 1; 
 Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ през 2016 г. – 

справка прил. № 2; 
 Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности през 

2016 г. – справка прил. № 3; 
 Отчет за разходите за местни дейности през 2016 г. – справка прил. № 4;                                                                                                               
 Отчет за  капиталовите разходи на общината през 2016 г. – справка прил. № 5;   
 Отчет за капиталовите разходи, финансирани от приходи по §§40-00 към 31.12.2016 г. – 

справка прил. № 6;          
 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2016 г. – 

справка прил. № 7; 
  Отчет за реализираните преходни остатъци в ДДД по бюджетни дейности и по отделни 

разпоредители към 31.12.2016 г. – справка прил. № 8; 
 Отчет на сметките за средствата от ЕС за 2016 г. – справка прил. № 9; 
 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 01.01.2016 

г. до 31.12.2016 г.  – справка прил. № 10; 
 Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД към 

31.12.2016 г. – справка прил. № 11(прил. № 15 към ФО №1/2017);                                                                                                     
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 Отчет за текущите ремонти в общината от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. – справка прил. 
№ 12. 

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 746/21.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на актуализацията 
на разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2017 г.  
Г-жо Кориновка! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията по 
Бюджет и финанси предлага на Общинския съвет, да приеме предложението за 
актуализация, с 5 – за и 1 -  против. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Г-це Изевкова? 
г-жа Татяна Изевкова: Благодаря! На мен лично са ми объркани тея таблици – една така, 
другата така, ако може следващия път по – подренечки, нали! Така… Само да видя къде беше 
тази... «Други дейности по жилищно строителство, увеличаване плана за капиталови разходи – 
740 000 лв.» Това го виждам, че се отнася, доколкото знам за Общинското предприятие – багер, 
валяк, асфалтополагач или там каквото е, не съм много на «Ти» с машините. Може ли да ми 
изясните, за сметка на кое и откъде ще ги вземем тези пари? Виждам, че са със собствени 
средства – 740 000 лв. Намаление има на Плана за капиталови разходи – «Други дейности по 
транспорта – 650», предполагам оттам, едната част? Какво намаляме, от кое се лишаваме? 
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете, Вие ли ще отговорите или г-жа Бакова? 
г-н Павел Гуджеров: От местенето от дейност в дейност, г-жа Бакова по- добре ще разясни. 
г-жа Татяна Бакова:  Всички тези машини ги местим, както казахте от Дейността 849 «Други 
дейности по транспорта» и просто ги прехвърляме в «Други дейности по жилищното 
строителство», Дейност 619. Това е дейност, която сега е въведена в Плана за капиталови 
разходи, понеже вече имаме учредено общинско предприятие. Като машини, няма никакво 
увеличение, нови машини заложении по Плана за капиталовите разходи. Същите са, просто ги 
местим от едната дейност в другата дейност. Други машини, нови заложении няма по Плана.  
г-жа Татяна Изевкова: Да разбирам, че това вече са ни закупени машини, така ли? 
г-жа Татяна Бакова: Не, не са закупени. Предстои. Планувани са в пъроначалния план за 
капиталови… 
г-жа Татяна Изевкова: Добре, благодаря! 
г-жа Татяна Бакова: Моля! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. В такъв случай, моля да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 3          
Възд.се: 1                                
   
 
          
1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – против  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – против 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 341 

 
Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Раковски 
за 2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси 
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:   
 

Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2017 
год., както следва: 

 
Функция I – Общи държавни служби – 7 895 лв. 
-дейност 122 Общинска администрация – увеличение на плана за капиталови разходи с 7 925 
лв. 
-дейност 123 Общински съвет - намаление на плана за капиталови разходи с 30 лв. 
Функция II – Отбрана и сигурност  - 1 500 лв. 
-  дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 1 500 лева.  
Функция III – Образование – 10 202 лв.  
 - дейност 311 Детски градини  - увеличение на плана за капиталови разходи с  9 890 лв. 
- дейност 326 Професионални гимназии - увеличение на плана за капиталови разходи с  312 
лв. 
Функция IV –Здравеопазване – 16 000 лв. 
- в дейност  469 Други дейности по здравеопазването - увеличение на плана за капиталови 
разходи с 16 000 лв. 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  750 238 лв. 
- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа –намаление  на плана за 
капиталови разходи с 4 000 лв. 
- в дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство – увеличение на плана за 
капиталови разходи с 739 238 лв. 
- в дейност 622 – Озеленяване - увеличение на плана за капиталови разходи с – 14 000 лв. 
- в дейност 623 – Чистота - увеличение на плана за капиталови разходи с – 1000 лв. 
ФУНКЦИЯ VIІ - Почивно дело – 4 800 лв. 
- в дейност 738 – Читалища - увеличение на плана за капиталови разходи с – 1800 лв. 
- в дейност 759 – Други дейности по културата - увеличение на плана за капиталови разходи с 3 
000 лв. 
Функция VIII – Икономически дейности и услуги – (-) 652 005 лв. 
- в дейност 849 – Други дейности по транспорта – намаление  на плана за капиталови разходи 
с  652 005 лв. 

- Обща сума на увеличение на капиталовите разходи – 138 630 лв. 
 

Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на: 
- Дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на стойност 133 

233 лв. 
- Дейност 1239, §52-01 Други дейности по вътрешната сигурност на стойност 1 500 лв., 
- Дейност 2311, § 52-03 – Детски градини на стойност – 1 250 лв. 
- Дейност 1326, § 53-01 – Професионални гимназии на стойност – 312 лв. 
- Дейност 2619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие на стойност – 2 335 лв. 
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Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение № 1 – Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.03.2017 г.; 
Приложение № 2 – Актуализация на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Раковски. 

 
МОТИВИ 
 

След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи.  
Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 2 е разработена по 

източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, в съответствие с 
единната бюджетна класификация. 

В колона „било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни 
средства, а в колона „става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. В 
разходната част бюджетните кредити от една дейност са преструктурирани в друга дейност, 
във връзка със стартиране работата на новосъздаденото Общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“. За изпълнение на дейност „Озеленяване“, за нуждите на ОП 
„Благоустрояване и превенция“ и за нуждите на Общинска администрация, се налага 
закупуване на 3 (три) броя МПС. Предвиждат се допълнителни суми за конкретно възникнали 
нужди от допълнителни средства за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти.  
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Днения ред: Докладна записка с Вх. № 733/19.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 105327, с площ 2.842 
дка, находящ се в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив в местността “Шипа” с НТП от 
„Улична мрежа” на „Друга селск. територия”. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да 
одобри промяна начина на трайно ползване на имот 105327, с площ 2.842 дка от начин на 
трайно ползване от „Улична мрежа” на „Друга селск. територия”. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме!  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19      
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 342 

 
Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ № 105327, с площ 2.842 дка, находящ се в с. Стряма, община Раковски, 
област Пловдив в местността “Шипа” с НТП от  „Улична мрежа” на „Друга селск. територия” 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 78а от ППЗСПЗЗ  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Улична мрежа“ на  
„Др. селск. територия” на следния имот - частна общинска собственост: 
     - ПИ № 105327, с площ 2.842 дка, находящ се в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив 
в местността “Шипа”.  
        
МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила молба с Вх. № 
26-2337-1/04.04.2017 г. от „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ-1” ЕООД,  с искане за промяна начина на трайно 
ползване на ПИ № 105327, с площ 2.842 дка, находящ се в с. Стряма, община Раковски, област 
Пловдив в местността “Шипа”, НТП „Улична мрежа” с цел комасация и осъществяване на 
инвестиционните намерения на дружеството.  
 
 

 
/15:09 – г-н Рангел Матански – влиза в залата/ 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Така, колеги единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 
734/19.04.2017 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., във връзка с  прекратяване на съсобственост между Община Раковски 
и юридическо лице по отношение на 2060/ 9650 идеални части от имот, съставляващ парцел за 
„Складова база”, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.  
Г-н Ячев, моля отново за становището на Вашата Комсиия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри прекратяване на 
съсобственост между Община Раковски и юридическо лице, като преложението на 
Комисията е цената, на която ще бъде прекратена тази съсобственост да е 18 лв./кв. м. 
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                                
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 343 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 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  прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и юридическо лице по отношение на 2060/ 9650 идеални части от имот, 
съставляващ парцел за „Складова база”, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, УПИ І-177, кв. 28, АЧОС № 4100/21.02.2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 
и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 
1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 

през 2017г.” на ”Годишна 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., следния имот – частна общинска собственост: 

 

2060/ 9650 идеални части от имот, 
съставляващ парцел за „Складова база”, 
УПИ І-177, кв. 28, находяща се в с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, АЧОС № 
4100/21.02.2017 г. 

Складова база 2060 

 
 
    2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за 
продажба частта на Общината, а именно: 
 

2060/ 9650 идеални части от имот, 
съставляващ парцел за „Складова база”, 
УПИ І-177, кв. 28, находяща се в с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, АЧОС № 
4100/21.02.2017 г. 

Складова база 2060 

 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 
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На „Жетом Транс” ЕООД, ЕИК 200142464, със седалище и адрес на управление: с. Белозем, 
община Раковски, ул. „Ивайло” № 17, представлявано от Желязко Спасов. Изготвена е 
експертна оценка за определяне на препоръчителна пазарна стойност на имота.  Общински 
съвет определя цена за продажба на имота в размер на 18,00 лв./ кв. м., или 37 080 лв. 
начална тръжна цена, съгласно решението. Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана 
изцяло. 

 
    3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по  
изпълнение на настоящото решение. 
           
МОТИВИ 
 

Постъпила е Молба с Вх. № 26-1667-3/08.12.2016 г. от „Жетом Транс” ЕООД, ЕИК 
200142464, със седалище и адрес на управление: с. Белозем, община Раковски, ул. „Ивайло” 
№ 17, представлявано от Желязко Спасов, за ликвидиране на съсобственост на 2060/ 9650 (две 
хиляди и шестдесет от девет хиляди шестстотин и петдесет) идеални части от имот, 
съставляващ парцел за „Складова база”, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, УПИ І-177, кв. 28, АЧОС № 4100/21.02.2017 г.,  СОБСТВЕНОСТ на Община Раковски.  
         Заявителят желае да закупи собствеността на общината, тъй като притежава по–голямата 
част от имота и има планове за бъдещи инвестиции. 
 

 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка дванадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 737/21.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 085031, с площ 
46.887  дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов 
мост” от „Пасище, мера” на „Др. неизп. нива”. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри промяна начина на 
трайно ползване на ПИ № 085031, с площ 46.887 дка. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Г-н Кмете, Вашето становище? 
г-н Иван Тачев: За. 
г-н Георги Лесов: Колегите от Белозем? Г-жо Джатова?  
г-жа Мария Джатова: Не възразявам. 
г-н Георги Лесов: Ако няма въпроси, моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 1         
Възд.се: 0                                 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – против  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 344 

 
Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 085031, с площ 46.887 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. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78a от 
ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на 
„Др. неизп. нива” на следния имот - публична общинска собственост: 
 
     - ПИ № 085031, с площ 46,887 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост”, АОС № 3451/08.04.2013 г. 
 
 
МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с Вх. 
№ 26-171-4/20.03.2017 г. от „АГРИНДО” ЕООД, ЕИК 115687455, със седалище и адрес на 
управление - гр. Раковски, ул. ”Ц. Дюстабанов” № 12,  представлявано от управителя Венко 
Иванов Пачов, за закупуване на гореописания имот, а именно - ПИ № 085031, с площ 46.887 
дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов мост” с 
НТП „Пасище, мера”. Дружеството желае да комасира същия със своя собствен имот с цел 
озеленяване и залесяване. 
Съгласно писмо с Вх. № 32-02-16/23.03.2017 г. от РИОСВ-Пловдив имотът не попада в границите 
защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии. 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 738/21.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на Решение № 259, 
взето с Протокол № 17/28.12.2016 г. на редовно заседание на Общински съвет - Раковски. 
Г-н Ячев, моля отново за становище на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри промяна на Решение 
№ 259. Като става въпрос, че се  намаля цената поради грешка в пазарната оценка на имота. 
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 
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 345 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Изменение на Решение № 259, взето с Протокол № 17/28.12.2016 г. на редовно 
заседание на ОбС - Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие за изменение на Решение № 259, взето с Протокол № 17/28.12.2016 г. на 
редовно заседание на ОбС Раковски в частта, касаеща текста на т. 3, както следва: 
 
         3.   ОбС одобрява пазарна цена на имота в размер на 8 601,00 лв. /осем хиляди 
шестстотин и един лева/, определена въз основа на пазарната оценка на земята, изготвена от 
лицензиран оценител. 
 
   Става: 
 
        3.  ОбС одобрява пазарна цена на имота в размер на 4 098,00 лв. /четири хиляди 
деветдесет и осем лева/, определена въз основа на пазарната оценка на земята, изготвена от 
лицензиран оценител. 
 
 
МОТИВИ  
 
 С  Решение № 259 с Протокол № 17/28.12.2016 г. на редовно заседание на ОбС -
Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 3 и 
чл. 47 от НРПУРОИ, се дава съгласие за продажба на общински имот - УПИ ХV /петнадесети/ - 
363 /триста шестдесет и трети/, кв. 48 /четиридесет и осми/, отреден за „жилищно 
строителство”, актуван с АОС № 4043/26.10.2016 г., състоящ се от 506 /петстотин и шест/ кв. м., 
находящ се в гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, Община Раковски, на Янко Любенов Зантов от 
гр. Раковски. Поради допусната грешка във връзка с изготвената пазарна оценка на описания 
имот, е изготвена нова пазарна оценка на имота, което налага промяна на Решение № 259 с 
Протокол № 17/28.12.2016 г. в частта, касаеща текста на т. 3. 
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г-н Георги Лесов: Точка четиринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 739/21.04.2017 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., във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост. 
Г-жо Ячев, отново Вашата Комисия ! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри продажба на 
имот чрез търг с явно наддаване, при първоначлна цена 2 800 лв. /две хиляди и осемстотин 
лева/ 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? 
г-н Петър М. Антонов: Колко декара? 
г-н Йосиф Ячев: Имота е малко над 3, 000 дка. 
г-н Георги Лесов: 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 346 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 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 имот - частна общинска 
собственост 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2017 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.”, следния имот - ЧОС: 
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ПИ № 763006, находящ се в 
землището на гр. Раковски, общ. 
Раковски, м-ст „ДО СВИНАРНИКА” 

НИВА 3 009 708/22.01.2001 г. 

 
2. Дава съгласие да бъде продаден следния имот - ЧОС: 
 

ПИ № 763006, находящ се в 
землището на гр. Раковски, общ. 
Раковски, м-ст „ДО СВИНАРНИКА” 

НИВА 3 009 708/22.01.2001 г. 

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

 
   4. Определя начална тръжна цена на гореописания имот, както следва: 
 

ПИ № 763006, находящ се в 
землището на гр. Раковски, общ. 
Раковски, м-ст „ДО СВИНАРНИКА” 

НИВА 3 009 2 800 лв. 

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

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договор. 
 
МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с Вх. 
№ 94Г-1499-1/09.02.2017 г. от Георги Насков Михайлов, гр. Пловдив, обл. Пловдив – за 
закупуване на общински имот: № 763006, в землището на гр. Раковски, общ. 
Раковски, с НТП „Нива“, м-ст, „ДО СВИНАРНИКА”. 
Гореописаният имот е частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването му от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

Изготвена е експертна оценка за определяне на препоръчителна пазарна стойност на 
имота. Общински съвет определя цена, по която да се извърши продажбата на имота, 
съгласно приетото в решението, в размер на 2 800 лева.  
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка петнадесет от Дневния ред: Предложение с Вх. № 741/21.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
Парцеларен план /план за елементите на техническата инфраструктура/, извън границите на 
урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабелни линии 20 kV от подстанция Раковски 
до нова възлова станция в УПИ- 00164-1-Логистичен център /ПИ-1.64/, подобект: “От подстанция 
Раковски до муфа 20 kV в землището на с. Маноле, община Марица, попадащ в териториите 
на две общини Раковски и Марица, област Пловдив“. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Предложението беше разгледано от 
Комисията по ТСУ при Общински съвет гр. Раковски. С 4 гласа – За, 0 – против, 0 – възд. се – 
Предложенито беше одобрено. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 

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

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

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 
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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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 347 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план /план за елементите на техническата 
инфраструктура/, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабелни 
линии 20 kV от подстанция Раковски до нова възлова станция в УПИ- 00164-1-Логистичен център 
/ПИ-1.64/, подобект: “От подстанция Раковски до муфа 20 kV в землището на с. Маноле, 
община Марица, попадащ в териториите на две общини Раковски и Марица, област 
Пловдив“ 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
 На  основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА  и  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-
Парцеларен План /план за елементите на техническата инфраструктура/, извън границите на 
урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабелни линии 20 kV от подстанция Раковски 
до нова възлова станция в УПИ- 00164-1-Логистичен център /ПИ-1.64/“, подобект: „От подстанция 
Раковски до муфа 20 kV в землището на с. Маноле, община Марица, попадащ в териториите 
на две общини Раковски и Марица, област Пловдив“, преминаващ през ПИ-000079; ПИ-000094; 
ПИ-000100; ПИ-000112-общински полски пътища, местност „Стара Боклоджа“; ПИ-000455; ПИ-
000457; ПИ-000470; ПИ-000475; ПИ-000487- общински полски пътища; ПИ-000470 и ПИ-000480-
канали общинска собствност; ПИ-000488-канал на „Напоителни системи“ ЕАД Пловдив; ПИ-
000675- път ІV кл. общински път; ПИ-063054; ПИ-063056; ПИ-063055, местност „ Бошнашки гьол“; 
ПИ-063036; ПИ-077042,  ПИ-077043, местност „Зар пара“ и ПИ-077042- общински полски път. 
                                        

2.  ДАВА  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 
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(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
       2.1. Дава съгласие за утвърждаване на транспортен достъп от подстанция Раковски до 
землищната граница на с. Маноле, област Пловдив, община Марица за обект: „Трасе на 
кабелни линии 20 kV от подстанция Раковски до нова възлова станция в УПИ- 00164-1-
Логистичен център /ПИ-1.64/, подобект: От подстанция Раковски до муфа 20 kV в землището на 
с.Маноле, община Марица , попадащ в териториите на две общини Раковски и Марица, 
област Пловдив, преминаващ през ПИ-000079; ПИ-000094; ПИ-000100; ПИ-000112-общински 
полски пътища,  местност „Стара Боклоджа“; ПИ-000455; ПИ-000457; ПИ-000470; ПИ-000475; ПИ-
000487- общински полски пътища; ПИ-000470 и ПИ-000480-канали общинска собствност; ПИ-
000488-канал на „Напоителни системи“ ЕАД Пловдив; ПИ-000675- път ІV кл. общински път; ПИ-
063054; ПИ-063056; ПИ-063055, местност „Бошнашки гьол“; ПИ-063036; ПИ-077042, ПИ-077043, 
местност „Зар пара“ и ПИ-077042 - общински полски път. 
       2.2. Дава   съгласие  за   провеждане   на   процедура за промяна предназначението на 
частите от поземлените имоти- общински полски пътища.    
 
       2.3. Възлага на „ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИК“ АД, ЕИК 160129890, седалище и адрес на 
управление, гр. Пловдив, ул. “Густав Вайганд“ № 14, собственик на УПИ- 00164-1- Логистичен 
център /ПИ-1.64/ в землището на с. Маноле, община Марица, да проведе процедурата за 
промяна на предназначението на частите от поземлените имоти - общински полски пътища.    
 
      2.4. Общинският  съвет определя срок на валидност на съгласието –  две години. 
             

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление поставено на 
определените 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/. 
 
           На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30 - дневен  срок от обнародването  в   
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
                      

МОТИВИ 
 
 В  Деловодството  на  ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94П-2232-1 от 
07.04.2017 г. на Георги Николов Бранеков - управител на „ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИК“ АД, за 
одобряване на проект за на ПУП-Парцеларен план /план за елементите на техническата 
инфраструктура/, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабелни 
линии 20 kV от подстанция Раковски до нова възлова станция в УПИ- 00164-1-Логистичен център 
/ПИ-1.64/“, подобект: „От подстанция Раковски до муфа 20 kV в землището на с. Маноле, 
община Марица, попадащ в териториите на две общини Раковски и Марица, област 
Пловдив“. 
Към искането са приложени следните документи: ПУП-Парцеларен план, Разрешение № РЗШ-
01-3 от 19.04.2012 г. и Заповед № РД-20-38 от 09.03.2017 г. на Областен управител, Препис от 
Протокол на ЕСУТ при община Раковски, Съобщение на ОбА – Раковски с Изх. № 94П-2232-1 от 
12.04.2017 г. по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Акт за постъпили възражения от 26.04.2017 г.   
 
 

 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 742/21.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура за образуване на улична мрежа /от ПИ 
034261; ПИ 034290 и ПИ 034267/ към ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 034261 - 
пасище, мера и ПИ 034290 - пасище, мера,  местност „Перселик” в землището на с. Стряма, 
община Раковски. 
Г-жо Кориновка, моля отново за становище на Вашата Комисия! 
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г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по ТСУ предлага на 
Общински съвет, да одобри съответния ПУП . 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 348 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура за 
образуване на улична мрежа  /от ПИ 034261; ПИ 034290 и ПИ 034267/ към ПУП-ПРЗ за промяна 
на предназначението на ПИ 034261 - пасище, мера и ПИ 034290 - пасище, мера,  местност 
„Перселик” в землището на с. Стряма, община Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
 На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11  и  ал. 2  от  ЗМСМА  и  чл. 129,  ал. 1 от ЗУТ, ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура за образуване на улична мрежа /от ПИ 
034261; ПИ 034290 и ПИ 034267/ към ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 034261 - 
пасище, мера и ПИ 034290 - пасище, мера,  местност „Перселик” в землището на с. Стряма, 
община Раковски. 
  

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30 - дневен  срок от обнародването в  
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет – Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
МОТИВИ 
 

 В  Деловодството  на  ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 26-1463-3 от 10.03.2017 
г. от „Завод за бетонови елементи“ ООД и „ЕФ ЕС Пропърти“ ЕООД, за одобряване на ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура за образуване на улична мрежа  /от ПИ 
034261; ПИ 034290 и ПИ 034267/ към ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 034261 - 
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пасище, мера и ПИ 034290 - пасище, мера, местност „Перселик” в землището на с. Стряма, 
община Раковски. 

Към искането са приложени следните документи: Решение №  251, взето с Протокол  № 17  
от  28.12.2016 г. на Общински  съвет - Раковски за разрешение за изработване на ПУП- ПП, 
Съобщение с Изх. № 26-1463-3 от 10.03.2017 г. на ОбА - Раковски по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ 
за изработен проект и Акт за постъпили възражения от 28.03.2017 г., Становище на МОСВ, РИ-
Пловдив, Изх. № ОВОС- 149 от 22.02.2016 г. и Препис от Решение І, взето с Протокол № 13 от 
12.04.2017 г. на ЕСУТ към Общината. 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седемнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 743/21.04.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
Парцеларен План на Трасета за захранващ водопровод, преминаващи през ПИ - 000 023 – 
общински полски път, за захранване на УПИ-084 070-За производствена и складова дейност, 
Цех за металообработка, местност „Митевска могила“ в землището на с. Стряма, Община 
Раковски. 
Г-жо Кориновка! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, Предложението 
беше разгледано от Комисията по ТСУ и с 4 гласа – За, 0 – против и  0 – възд. се, 
Предложението беше одобрено. 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 349 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен План на Трасета за захранващ водопровод, 
преминаващи през ПИ - 000 023 – общински полски път, за захранване на УПИ-084 070 - За 
производствена и складова дейност, Цех за металообработка, местност „Митевска могила“ в 
землището на с. Стряма, Община Раковски 
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На основание: чл. 21, ал.1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 

На  основание    чл. 21, ал. 1,  т. 11  и  ал. 2   от   ЗМСМА  и  чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ, ПУП-
Парцеларен План на Трасета  за захранващ  водопровод,   преминаващи  през ПИ- 000 023– 
общински полски път, за захранване на УПИ-084 070- За производствена и складова дейност, 
Цех за металообработка, местност „Митевска могила“, в землището на с. Стряма, Община 
Раковски. 
 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30 - дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
МОТИВИ 
 

В Деловодството  на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 26-2306-2 от 29.03.2017 г. 
на „РИЪЛ Булленд“ АД, ЕИК- 202442058, ИД Иван Илиев Янев, за одобряване на проект за ПУП-
Парцеларен план на Трасета за захранващ водопровод, преминаващи през ПИ - 000 023 – 
общински полски път, за захранване на УПИ-084 070- За производствена и складова дейност, 
Цех за металообработка, местност „Митевска могила“, в землището на с. Стряма, Община 
Раковски. 

Към искането са приложени следните документи: Решение №  310, взето с Протокол  № 
20 от 28.02.2017 г.  на  Общински съвет - Раковски за разрешение за изработване на ПУП- ПП и 
предварително съгласие за провеждане на трасета през публична общинска собственост, 
Заповед № АБ- 109 от 11.08.2016 г. за одобрен ПУП-ПРЗ на Кмета на община Раковски, влязла в 
законна сила на 29.08.2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка осемнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 744/21.04.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване 
на проект за ПУП-Парцеларен План за Трасе за селищен водопровод, преминаващ през ПИ- 
105062 и ПИ- 105172- общински полски пътища; ПИ-105154-пасище, мера и ПИ-105116 - 
отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ – 44,45,48,49,50,51-Производствени и 
складови дейности /ПИ-105497/, местност „Шипа“ в землището на с. Стряма, Община 
Раковски. 
Г-жо Кориновска, може ли становището на Комисията? 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението и 
предлага на Общински съвет, да бъде одобрен съответния ПУП. 
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                              
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 350 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен План за Трасе  за 
селищен водопровод, преминаващ през ПИ- 105 062 и ПИ- 105 172- общински полски пътища; 
ПИ- 105 154- пасище, мера и ПИ-105 116 -отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ- 44, 
45, 48, 49, 50, 51- Производствени и складови дейности /ПИ-105 497/, местност „Шипа“, в 
землището на с. Стряма, Община Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с  чл. 124а, 124б, чл. 129, ал. 1  от ЗУТ, чл. 29 
ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ 
 
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 ПУП- Парцеларен План за Трасе  
за селищен водопровод, преминаващ през ПИ- 105062 и ПИ- 105172- общински полски пътища; 
ПИ- 105 154- пасище, мера и ПИ-105116-отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ- 44, 
45, 48, 49, 50, 51-Производствени и складови дейности /ПИ-105497/, местност „Шипа“ в 
землището на с. Стряма, Община Раковски. 
 
Обхват: ПИ- 105 062 и ПИ- 105 172- общински полски пътища; ПИ- 105 154- пасище, мера и ПИ-
105 116- отводнителен канал. 
 
Цели и задачи на проекта: ПУП-Парцеларен План за Трасе за селищен водопровод, 
преминаващ през ПИ- 105 062 и ПИ- 105 172- общински полски пътища; ПИ- 105 154- пасище, 
мера и ПИ-105 116 -отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ- 44, 45, 48, 49, 50, 51-
Производствени и складови дейности /ПИ-105497/, местност „Шипа“ в землището на с. 
Стряма, Община Раковски. 
 
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. Да се определят 
сервитутните им ивици.  
Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 
     

2. ОДОБРЯВА на основание чл. 124б от ЗУТ задание за изработване на ПУП-ПП. 
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата 
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инфраструктура, които преминават през 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. 
 
 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. № 94К-263-1 от 
07.04.2017 г. на Красимир Николов Чолаков - управител на „Терра Тет“ ЕООД, седалище и 
адрес на управление: гр. Раковски, ул.“Антим I“ № 17, за разрешение за изработване на 
проект за ПУП-  Парцеларен План за Трасе за селищен водопровод, преминаващ през ПИ- 105 
062 и ПИ- 105 172- общински полски пътища; ПИ- 105 154- пасище, мера и ПИ-105 116- 
отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ- 44, 45, 48, 49, 50, 51 - Производствени и 
складови дейности /ПИ-105 497/, местност „Шипа“ в землището на с. Стряма, Община 
Раковски. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на  ПУП-
ПП, Скица-предложение за трасето, Основни данни за имотите в съществуващо положение и  
Документ за собственост. 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка деветнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 745/21.04.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване 
на проект за ПУП-Парцеларен план на Трасе  за електроснабдяване, преминаващ през ПИ- 
034143 с НТП „Пасище мера”, ПИ- 034155 с НТП „Улична мрежа”, ПИ-034188 с НТП 
„Производствена територия”, ПИ- 034280 с НТП „Отводнителен канал”, за захранване на УПИ- 
034 039-За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на биволи, местност „Перселик“ в 
землището на с. Стряма, Община Раковски. 
Г-жо Кориновкса! 
г-жа Любов Кориновска Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по ТСУ, разгледа и това 
Предложение и беше одобрен ПУП-а. 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 351 

 
Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на Трасе за 
електроснабдяване, преминаващ през ПИ- 034143 с НТП „пасище мера”, ПИ- 034155 с НТП 
„улична мрежа”, ПИ- 034188 с НТП „производствена територия”, ПИ- 034280 с НТП „отводнителен 
канал”, за захранване на УПИ- 034 039- За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на 
биволи, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с  чл. 124а, 124б, чл. 129, ал. 1  от ЗУТ, чл. 29 
ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ 
 
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 ПУП- Парцеларен План за Трасе   
за електроснабдяване , преминаващ през ПИ- 034143 с НТП пасище мера, ПИ- 034155 с НТП 
улична мрежа, ПИ-034188 с НТП производствена територия, ПИ- 034280 с НТП отводнителен 
канал,  за захранване на УПИ- 034 039-За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на 
биволи, местност  „Перселик“ в землището на с.Стряма, Община Раковски 
                                                             
Обхват: ПИ- 034143 с НТП „пасище мера”; ПИ- 034155 с НТП „улична мрежа”, ПИ- 034188 с НТП 
„производствена територия”, ПИ- 034280 с НТП „отводнителен канал”. 
 
Цели и задачи на проекта: ПУП-Парцеларен План за Трасе за електроснабдяване, 
преминаващ през ПИ- 034143 с НТП „пасище мера”, ПИ- 034155 с НТП „улична мрежа”, ПИ-
034188 с НТП „производствена територия”, ПИ- 034280 с НТП „отводнителен канал”, за 
захранване на УПИ- 034 039- За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на биволи, 
местност  „Перселик“ в землището на с.Стряма, Община Раковски. 
 
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. Да се определят 
сервитутните им ивици.  
Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 

     
2. ОДОБРЯВА на основание чл. 124б от ЗУТ задание за изработване на ПУП-ПП. 

 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата 

инфраструктура, които преминават през 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. 

 
 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/. 
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МОТИВИ 
 
 В Деловодството  на  ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94С-1765-1 от 19.04.2017 
г. на инж. Недялка Коева, пълномощник на Славчо Рангелов Велчев от с. Стряма, ул. “Чавдар“ 
№ 9, за разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен План на Трасе  за 
електроснабдяване, преминаващ през ПИ- 034143 с НТП „пасище мера”, ПИ- 034155 с НТП 
„улична мрежа”, ПИ-034188 с НТП „производствена територия”, ПИ- 034280 с НТП „отводнителен 
канал”, за захранване на УПИ- 034 039- За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на 
биволи, местност  „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски. 

Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване 
на ПУП-ПП, Скица-предложение за трасето, Основни данни за имотите в съществуващо 
положение и Документ за собственост, Предварителен договор с ЕВН БЕ“ ЕАД № 4254217 от 
02.03.2017 г. за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа, Писмено 
изразено съгласие от „ЗБЕ“ ООД за преминаване през ПИ-034188 с НТП производствена 
територия. 
 

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 643/23.02.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно удължаване срока на Договор 
№10/18.05.2015 г. за наем на общински пасища и мери, във връзка с постъпило Заявление с Вх. 
№ 94Т-80-2 /06.02.2017 г. от Тодор Георгиев Ванев. 

 Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри 
удължаването на срока на договора за максимално допустимия по закон с още пет години, 
общо за 10. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Г-це Сатанска? 
г-жа Ралица Сатанска: Аз искам преди да гласуват колегите, да обясня за какво става 
въпрос… 
г-н Георги Лесов: Заповядайте!  
г-жа Ралица Сатанска: … защото, едва ли всеки се е запознал. Въпросният господин ползва 
общо пет броя пасища. Тези двете, за които иска удължаване на срок и още три, които – две от 
които са изорани и засети с просо. Предният път, попитах г-н Ячев, той ми каза, че по принцип – 
това не се случва. Това се случва, това е факт. И съм подала жалба до г-н Гуджеров, да се 
разгледа. А третото последно пасище – част от него е превърнато в сметище, другата част от 
него е с дървета и храсти. Според мен, това не е пасище. За две години, той е имал 
възможност да го изчисти, да го затреви с тревни смеска. Така че от общо пет, три – не 
отговарят на закона. Въпроса ми към г-н Гуджеров е: Разгледахте ли ми жалбата? Ако – да, 
какви са последиците и какво сте предприели, ако – не, моля точно затова исках отмяна на 
точката. Тъй като Вие казахте, че обстоятелствата Ви са изяснени. За мен не са изяснени. 
Смисъл, аз нямам отговор на тази жалба и какво точно се случва. И една молба към колегите 
или както искат да го приемат. Не мисля, че е редно на някой, който е некоректен и използва 
общината като плаща, мисля шест лева наем цена на дка, а получава доста по - висока 
субсидия за дка, да се възползва и да усвоява едни пари, без да има каквото и да е основание. 
Тъй като може да се провери. Аз съм ходила лично на тези пасища – изорани са, засяти са. 
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете! 
г-н Павел Гуджеров: Госпожице Сатанска, моля да бъда извинен, ако нещо грешно си 
спомням, но на миналата сесия Вие зададохте въпрос, кой контролира именно тези неща, за 
които се жалвате. И доколкото си спомням, г-н Ячев Ви отговори Областна дирекция 
„Земеделие и гори” и Общинска служба „Земеделие и гори”. Бъркам ли, г-н Ячев? 
г-н Йосиф Ячев: Точно така! 
г-н Петър М. Антонов: Г-н Гуджеров, става въпрос за общинска собственост, нормално е да… 
г-н Павел Гуджеров: Да, г-н Антонов, обаче има си органи, които го проверяват! 
г-н Петър М. Антонов: А Вие защо не… 
г-н Павел Гуджеров: Защото не ми влиза в отговорностите. 
г-н Петър М. Антонов: Какво се случва с общинското имущество. 
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г-н Павел Гуджеров: Не, влиза! Обаче с какво се засява, кой какви субсидии взима – това е 
нещо отделно.  
г-н Петър М. Антонов: Тя и за стопанисване попита, защото е засято с просо, както се изрази 
тя! 
г-н Павел Гуджеров: Да! ОК, обаче има си други органи, които установяват просо ли е, жито ли 
е, люцерна ли е! И това не сме ние. 
г-н Петър М. Антонов: Значи, когато трявба да се сменяме начин на трайно ползване или 
каквото и да е, може да се направи комисия от общината и от Общинска служба по 
„Земеделие”, да се констатира по предназначение ли е, не е ли. Сега не може да 
констатираме по предназначение ли е, или не?   
г-н Павел Гуджеров:  Аз разбирам емоцията Ви и желанието Ви да защитите съпартиеца си, 
ама трябва, може би да ме оставите да се изкажа. 
г-н Петър М. Антонов: Аз просто питам! Ако за Вас всичко е политика…! 
г-н Павел Гуджеров:  Такава комисия, разбира се, е сформирана, такава комисия разбира 
се, ще провери. Обаче, това което може да направи е да подаде сигнал по – нагоре, за да 
бъде санкциониран. Бъркам ли някъде? 
г-н Петър М. Антонов: Чудесно, разбрах Ви! Не искаме да санкционирате, просто да 
констатирате! 
г-н Павел Гуджеров: Точно така. Аз и до там щях да стигна. 
г-жа Ралица Сатанска: Ами, аз доколкото си спомням, г-н Ячев ми каза, че никой не ги 
контролира и да си подам жалба към комисията, която Вие назначавате за разпределяне на 
пасищата. Това направих.  
г-н Йосиф Ячев: Предният път се опитах да Ви обясня, че пасищата са под специфичен режим, 
съгласно Закона за ползване на земеделскта земя. Този режим вкарва всички пасища и мери 
и затревени площи в един слой, който се нарича „Постоянно затревени площи”. Влизането и 
излизането в този слой става със заповед на министъра. По закон, съгласно Закона за 
ползване на земеделскта земя - разораването, ползването на пасища и мери за друго освен 
за това, за което са предназначени е незаконно. И не се субсидира.  
Няма как, който и да е орган в тази държава да ходи да проверява, дали някъде пасища и 
мери се разорават в момента или дали се засаждат с нещо. Опитах се да обясня, че 
практиката беше масова да разорават пасища и мери, имате и земеделци. Г-н Неделчев, 
може да Ви каже преди години какво беше. С вкарването на този слой, тази практика до 
голяма степен беше преустановена, поради това, че субсидии за разорани пасища, които 
попадат в слой „Постоянно затревени площи”, не се изплащат и се налагат санкции, общо 
взето – сериозни. Дали пасището е разорано и когато се установи това нещо, би следвало на 
господина, на който го е свършил, да бъде потърсена отговорност. Т.е., ако наистина видите 
нещо такова, може да сигнализирате. Но няма орган, няма служба, няма ресурс, който да 
може да минава постоянно по всички постоянно затревени площи в нашата община или в 
държавата и да прави, примерно шест месеца проверки, дали са изорани или дали не са. 
Просто няма как да стане. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз разбрах, че няма как и… няма орган. Затова попитах предният път и 
след като ми отговорихте, че няма как, аз си подадох жалба. Нали това беше и съветът Ви? Аз 
така Ви разбрах предния път? И сега се оказва, че не съм подала… 
г-н Йосиф Ячев: Жалбата се подава до Общинската служба по „Земеделие”, а не до Кмета 
на общината. Защото Кмета на общината – да, принципно – собственик е, но общо взето той 
не може да сигнализира до тях. 
г-н Георги Лесов: Г-н Антонов? 
г-н Петър М. Антонов: Значи, всички много добре обяснявате и прехвърляте отговорност. Става 
въпрос за общинско имущество, на което Вие искате и ни предлагате да удължим договор. 
Пасище, мера ли е или е засято с просо? Молбата на колежката е, нормално е – млади са, 
да не разбират всичко. Направете констатация заедно с Общинска служба „Земеделие”. Ако 
е така, да не му удължаваме договора. Защо трябва да го удължим сега с едно решение, 
което не знем какво е? Да, г-н Ячев обяснява правилно за финансирането. Спор няма. Тук 
става въпрос, кон ли е, магаре ли е ? Просо ли е, пасище, мера ли е? И преди да сключим 
договора и ние да го гласуваме, да имаме достоверната информация от общинската 
администрация и от Службата по „Земеделие”, дали е така. Аз не виждам друго.  
г-н Георги Лесов: Аз съм съгласен, само че, мисля че в тази жалба са посочени съвсем други 
пасища, а не тези за които в момента говорим!  
г-жа Ралица Сатанска: Да, други са, но собственика, който ги…  
г-н Петър М. Антонов: Е, дебата ни го приемете като вариант за проверка, нищо повече! 
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г-н Йосиф Ячев: Вижте, навремето казваше един председател на Народното събрание: 
„Гласувате, не гласувате, мача наближава”, ако мога се пошегувам. Срока на пасищата 
изтича след има – няма петнадесет дена. За очертаването на земи. На 20 май, без санкции 
изтича срока. Т.е., ако сега не го гласуваме това решение, това означава, че този човек няма 
да може да очерата и ще загуби значителна сума пари. Жалбата е факт, няма лошо да се 
направи проверка. Ако е нарушил закона, ще си понесе последствията.  
г-н Георги Лесов: Г-н Черпелийски? 
г-н Васил Черпелийски: Благодаря, г-н Председател! Аз точно това исках да вмъкна, и аз че 
става въпрос за едно место по точката, а Вие намесихте още четири места. Нека да се 
доуточним, точно за какво говорим! 
г-н Георги Лесов: Така колеги, нека да обобщим до тук! Говорим за две различни работи. От 
една страна говорим за Докладната записка от г-н Кмета. От друга страна говорим за 
жалбата от г-ца Сатанска. Това го подлагаме на гласуване, кой както му е удобно да гласува. 
Проверката относно Вашата жалба и ако се установят нередности в това как се ползват и как 
се стопанисват, има клауза в договора, която позволява прекратяване на договора. Бъркам ли 
някъде!? Значи, относно Вашата жалба, трябва да изчакаме констатацията на комисията 
назначена от г-н Кмета. Двете работи, според мен, не бива да ги смесваме. Говорим за две 
различни неща, ако бъркам някъде кажете? Говорим за различни неща.  
г-жа Ралица Сатанска: Ама за мен това не са различни неща. 
г-н Георги Лесов: Както искате го разбирайте, но говорим за различни имоти. 
г-жа Ралица Сатанска: Говорим за различни имоти – един собственик. 
г-н Петър М. Антонов: Г-н Председател, всички знаем за какво говорим. Абсолютно всички 
знаем за какво говорим. Има още три години. Иска още. Защо иска? Нали трябва да обясним 
защо?  
г-н Георги Лесов: Защо иска… Г-н Ванев, иска да изгради там, в момента, понеже знаете 
какви са атмосферните влияния – жега, суша… Г-н Ванев иска да изгради една поливна 
система, която поливна система, той иска да има сигурност, че ще може да си я ползва, за да 
може да си покрие разходите. Така да се каже. 
г-н Петър М. Антонов: Г-н Председател, моите уважения, трева не пасем! 
г-жа Ралица Сатанска: Тогава да уточня още нещо, щом двете неща не се смесват. 
г-н Георги Лесов: Така ли, доуточнете! 
г-жа Ралица Сатанска: За да си закара животните до този имот – големия, който е двеста и 
колко дка, за който иска удължаване на срока. Въпросният господин изкопа, подкопа по- 
скоро, едно мостче на републикански път, за да минават отдолу, тъй като Пътното не му 
разрешава да минава по пътя. Не знам… как така, или по-точно дали някой му е разрешил да 
изкопае с един багер. Мостчето е на излизане от Стряма, преди отбивката на Чекерица. Да го 
изкопае около 70-80 см., за да могат животните да минават отдолу, за да стигнат до съответният 
имот. И ако може всеки да  си ходи да прокопава, както е, смисъл… Това може да го 
проверите. Може да отидете на място, то се вижда. Тъй като нямаше как да прекосят пътя, 
защото Пътното му направи забележка, нали, да не минава по републиканския път. 
г-н Павел Гуджеров:  Сега. Има мост на републиканския път, който е подкопан, така ли? 
г-жа Ралица Сатанска: Да, за да отиде до съответния имот. 
г-жа Любов Кориновска: Ама не, то в такъв случай, значи тези пасища, никой няма да ги взема, 
при положение, че не могат да минават по републиканския път!? 
г-жа Ралица Сатанска: Ами, ще ги вземат хората, които са от другата страна и които няма да 
минават пътя. За мен е неприемливо да се подкопава този мост. Смисъл, утре ако падне кой 
ще носи вина. 
г-н Павел Гуджеров:  Аз наистина съм трогнат от гражданската позиция, която имате. Обаче, 
защо толкова време чакахте, за да го кажете? Има Агенция национална пътна 
инфраструктура. Общо взето в нашата държава, горе долу законодателя е определил, кой за 
какво отговаря. За републиканските пътища и съораженията по тях, доколкото на мен ми е 
известно отговаря Национална агенция пътна инфраструктура. И би следвало да подадете 
сигнал, когато видите такъв човек. Или до органите на МВР. 
г-жа Ралица Сатанска: Г-н Кмете, Пътното се намира точно на 30 м. от въпросното мостче. 
г-н Павел Гуджеров:  Чудесно! Значи няма да Ви е далече. 
г-жа Ралица Сатанска: Те са видяли, че там е копано. Мен никой не може да ме убеди, че 
хората които работят на 30 м., не виждат багер, който капае отдолу! 
г-н Георги Лесов: Г-це Сатанска има един друг голям проблем в нашата община – пътя 
Шишманци – Белозем. Знаете ли в какво състояние е? 
г-жа Ралица Сатанска: Да, знам!  
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г-н Георги Лесов: Знаете ли колко искаме да го оправим? Само, че не е наша работа! Не ни 
дават. 
г-жа Ралица Сатанска: Добре. 
г-н Георги Лесов: В момента  говорите за същия казус. 
г-жа Ралица Сатанска: Ами същия казус, но… ако си свършат органите на реда… 
г-н Георги Лесов: Добре, съгласен съм. Виждам, че Вие знаете реда за подаване на жалби – 
пуснете една жалба към АПИ! 
г-жа Ралица Сатанска: Ами, това Ви обяснявам, че той няма как да я ползва. 
г-н Георги Лесов: Г-н Черпелийски! 
г-н Васил Черпелийски: Благодаря още веднъж! Уважаеми съветници, малко така от по –
преден план. Колкото и да не ми се искаше да Ви отнемам от времето…, трябва да Ви обясня, 
за да стане ясно. Значи, всички знаете, че съгласно закона, не мога да цитирам точно коя от 
точките беше, трябваше мерите да се отдадът по наем. Мисля, че беше в преден мандат. 
Гласуваха единодушно да се отдават под наем с цел, мисля, че беше десет лева 
заплащането на дка. Не споря – шест или десет. Имаше някакви документи, които трябваше 
да подготвят самите хора, които имаха нужда от пасища. Само Тошко Ванев имаше 
необходимите документи. Направихме много събрания, много срещи, много сме говорили. 
Но  никой от другите не си пусна молба за мера. И по закон Тошко си спечели тази мера в 
момента, което трябва да гласувате. След това, нормално е: „Защо на един Да, на друг НЕ.” 
Въпреки многото обвинения, независимо към мен или към общнксия кмет и т.н. Въпреки 
приказките, обвиненията, че ние сме дали на Тошко, все едно без търг, без нищо. Присъствали 
сте на срещи… Всичко се доуточни. Всички са получили писма, да участват. Сега оттук натъка 
– на някой пречи, на друг не пречи. Да, аз също искам да помогнем на всички. Нека да остане 
на всички. Те искат дори и безплатно да си пасът животните, но уви – законът не е такъв. Затова, 
че да не Ви отнемам повече от времето, наистина това е отводнителен канал, който има мост. 
Колко е опасен и колко не – не съм специалист от АПИ или от някоя друга институция, да кажа. 
Даже, за мене е по-добре, че е почистило. Дори целия да се почисти, след време да няма и 
затлачаване. Защото независимо Тошко ли ще вземе по закон, друго лице „Х” ли ще вземе, 
той по един или по друг начин пак трябва да минава под този мост. Въпроса е оттук нататъка, 
щом е законосъобразно – имате право. Вие си преценяте как ще гласувате. И дали ще се 
помогне на това момче. Ако има и друга алтернатива, да се прекрати, но не виждам по закон 
как. Вече… Вие си знаете оттам нататъка. А що се касаеше за другите места, наистина пак си 
имаше търгове, пак никой не учатваше. Сега, колко той е засял с просо, също така, аз нямам 
жалба към мен. Не съм ходил на видя. А за другото където казват, че е сметище – те са бивши 
дупки до газопровода. Г-н Неделчев е тука, ловец е.  Всички сме го водили там, даже и с г-н 
Тачев. Те са от време оно, даже не мога да кажа кога са се образували тези дупки от 
газопровода… Там са около 70 дка. Там тепърва, то може да си подравни и да стане… То 
предназначението си му е мера. Сега, че са дупки…, той да го дравни и да си стане мера…, 
то е в наша полза. Но да е сметище…, да, наистина някой като пътуват за Пловдив, изсипват 
нещо, но то ще го почисти момчето. Не го защитавам, не искам да упреквам или пък някой 
друг… Само искам да вкарам ясното за всичките тези имоти, че се преплетоха просто. А ние 
конкретно говорим за мерата до Помпенна станция - 290 дка, мисля, че е по документ, която 
си беше спечелил, нали да не се повтарям. Оттука нататъка, вече Вие си преценяте. Мисля, че 
долкото е законосъбразно – трябва да караме по закон. Това е. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Г-н Черпелийски, благодаря Ви! Г-н Матански, искахте за вземете отношение 
по темата! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател, уважаеми колеги! Няма да крия, че Тодор 
Ванев е член на Организацията на производители, на която аз съм управител.  В тази връзка аз 
няма да гласувам по докладната днес. Но искам да кажа, че от това което съм видял – Тодор 
Ванев е един от фермерите, които наистина се опитват да правят животновъдство и то на 
европейско ниво. А това, което той е споделя с мене е, че наистина иска да полива тези 
пасища, за да може да ги ползва – юли, август, септември и октомври. Които летните периоди, 
нали тревата изсъхва. Това е сподял с мен, това споделям и с Вас. По закон, този който е 
стопанисвал пет години пасища, той по принцип след това има право, при нова процедура – 
да му бъдат разпределени наново. Това е по закон. Така че дали сега или след две години ще 
му бъдат пасищата, по закон той има право да ги получи отново. Когато ги е стопанисвал. 
Дали има нещо разорано или няма разорано, аз не мога да кажа, не съм запознат. Тук се 
казаха доста неща, които аз не мога да коментирам по принцип. Но според мен той е човек, 
който се опитва да прави животновъдство. И в тази връзка е взел, абсолютно лигитимно 
пасищата. Явил се е, подал си е документи и е бил избран, при положение, че е нямало кой 
друг да кандидатства. Такава е процедурата – такъв в законът. Сега ние дали ще преценим, 
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сега дали ще му дадем пасищата или след две години – по закон те му се полагат при ново 
разпределение с решение на Общински съвет. Както казах, аз ще се въздържа от гласуване, 
за да не влезна в конфликт на интереси. За мене лично този човек заслужава, защото прави 
животновъдство и то на много високо ниво. Ще се повторя за втори път. Това е. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, чухме много мнения, много въпроси, 
много отговори… Продължаваме ли нататък или продължаваме да дебатораме? Общо взето 
всеки има своя воля, всеки има своя глас. Независим при това. Така че, моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 19 
За: 14       
Против: 1          
Възд.се: 4                                            
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – против  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 352 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Удължаване срока на Договор №10/18.05.2015 г. за наем на общински пасища и 
мери, във връзка с постъпило заявление с Вх. № 94Т-80-2 /06.02.2017 г от Тодор Георгиев Ванев 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 12, чл. 37л, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ, във 
връзка с Протокол № 1 /29.04.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № ДЗ-68/29.04.2015 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие за удължаване с 5 /пет/ години срока на Договор № 10 за наем на 

общински пасища и мери от 18.05.2015 г., сключен между Община Раковски 
/наемодател/ и Тодор Георгиев Ванев /наемател/ за имоти: 

 Имот № 016016 с площ 10,551 дка, находящ се в местността „Тимонски Вир”, 
шеста категория, с. Стряма,  при граници и съседи: 016014; 000017; 000110; 
016017; 

 Имот № 032009 с площ 285,094 дка, находящ се в местността „Стара Кория”, 
пета категория, с. Стряма, при граници и съседи: 032010; 000135; 032004; 032002; 
032004; 000135; 032007; 032005. 
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2. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 
изготвяне на споразумение към договора. 

 
 МОТИВИ 
 

В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Заявление Вх. № 94Т-80-2/06.02.2017 г. от 
Тодор Георгиев Ванев, в качеството му на земеделски производител, ЕИК 8208084587, с искане 
за удължаване срока на сключен между него и Община Раковски Договор № 10 за наем на 
общински пасища и мери от 18.05.2015 г., в гр. Раковски. Имотите – предмет на договора са:  

 
 Имот № 016016 с площ 10,551 дка, находящ се в местността „Тимонски Вир”, шеста 

категория, с. Стряма,  при граници и съседи: 016014; 000017; 000110; 016017; 
 Имот № 032009 с площ 285,094 дка, находящ се в местността „Стара Кория”, пета 

категория, с. Стряма, при граници и съседи: 032010; 000135; 032004; 032002; 032004; 
000135; 032007; 032005. 

 
Ведно с искането за удължаване на срока на договора, заявителят е изразил намеренение за 
дългосрочна инвестиция, чрез изграждане на поливна система в рамките на гореописаните 
имоти.  
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и първа от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски:  Благодаря, г-н Председател! На свое редовно заседание Комисията по 
Здравеопазване и социална дейност, разгледа постъпилите молби през изминалия месец и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, одобри за отпускане на еднократна помощ 
следните лица:  

- Милка Даймова; 
- Иван Ковачев; 
- Петър Георгиев; 
- Венко Пеников; 
- Мария Бойкина; 
- Петър Бойчев; 
- Недялка Иванчева; 
- Милко Гълев; 
- Иванка Коева; 
- Мена Мекерешка и  
- Никола Василев. 

Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Г-жо Нанчева! 
г-жа Мария Нанчева: Г-н Председател, искам само да внеса едно уточнение за Никола 
Василев. Той е 19 –ти набор, ветеран от войната. Последният жив в с. Шишманци. Имаше 
нужда от операция за смяна на става, тазобедрена става. При което искам да благодаря на 
колегите, че отпуснаха тази сума за този достоен наш съгражданин. Дядо Никола, както го 
наричаме ние, той е така да се каже метафорично живата остория с уникален ум. Просто 
със спомени за своите приятели, с дати… много жив човек. И искам само да кажа, че 
операцията е минала успешно и той продължава да се бори. Благодаря! 

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
г-н Георги Лесов: Г-н Иванов, имате един достоен жител на селото.  
г-н Костадин Иванов: Благодаря! Да! 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Виждам, че няма! В такъв случай, моля да гласуваме! 
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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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов  
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 № 353 
 

Взето с Протокол № 22/26.04.2017 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. Милка Венкова Даймова с ЕГН: 6805234491 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Симеон I” № 91, в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 
 
2. Иван Павлов Ковачев с ЕГН: 5009264467 и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 

ул. „Михаил Добромиров” № 28, в размер на 80 /осемдесет/ лева. 
 
3. Петър Венанков Георгиев с ЕГН: 7512044388 и постоянен адрес: с. Белозем, община 

Раковски, ул. „Йоан Павел II” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Венко Иванов Пеников с ЕГН: 6507284680 и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 

ул. „Люлин” № 44, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
5. Мария Николова Бойкина с ЕГН: 3302054677 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Драва” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
6. Петър Йозов Бойчев с ЕГН: 5210304460 и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, ул. 

„Симеон I” № 66, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
7. Недялка Франческова Иванчева с ЕГН: 5406104496 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Д. Драгиев” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
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8. Милко Ченков Гълев с ЕГН: 6308094482 и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, ул. 
„Симеон I” № 39, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
9. Иванка Петрова Коева с ЕГН: 8302094616 и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 

ул. „Дунав” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
10.  Мена Венкова Мекерешка с ЕГН: 2907074510 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 22, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 
11.  Никола Иванов Василев с ЕГН: 1909254546 и постоянен адрес: с. Шишманци, община 

Раковски, ул. „34-та” № 2,  в размер на 1 000 /хиляда/ лева. 
 
 

 
 
 

г-н Георги Лесов: Следваща и последна точка от Дневния ред: Питания. 
Заповядайте! Г-це Сатанска! 
г-жа Ралица Сатанска: Ми, така или иначе ми е тръгнало да се оплаквам… 
г-н Георги Лесов: Разбира се, похвална е Вашата активност днес! 
г-жа Ралица Сатанска: Не… няма да се оплаквам. Това е молба към Кмета. Г-н Кмете, 
наскоро се разходжах по р. Стряма и съм много притеснена, тъй като преди година се 
разхождах на същото място – част от дигата беше изядена, сега въобще я няма. Просто е 
наравно с полето. Може ли, да се заемете с този въпрос?  
г-н Георги Лесов: Г-н Черпелийски! 
Г-н Васил Черпелийски: Да, благодаря! Значи, проблема не е от сега. Проблема е от може би 
- аз съм от десет години кмет - сигурно от девет. Имаме сигурно трийсет протокола написани. 
Дигата, ако някой не знае, още един път да кажа, не е наше съоражение. Дигата, независимо 
долна тераса, както я водят или горна тераса, наистина е изядена. Опасна е. Сигнализирали 
сме многократно. Имаме протоколи. Мисля, че е на Напоителни системи. Оттам Басейнова 
дирекция. Наистина не е наша работа. Правим всичко възможно за укрепване на дигата. 
Кмета също занимавахме когато беше и… зам. министър. Помогна ни и с телевизия, ако 
става за въпрос. Но засега уви, нямаме резултат. Надяваме се новото правителство да отпусне 
малко повече средства и да се направи тази въпросна долна и горна тераса. Наистина почти 
я няма. Не на едно – на две места. Благодаря! 
г-н Павел Гуджеров: Г-це Сатанска, аз до колкото знам, сте и юрист. Има няколко закона, с 
които препоръчвам да се запознаете по-осторожно. Един от тях е Закон за местното 
самоуправление и местната администрация. От одеве забелязвам, че има някакво криво 
разбиране в това, кои са точно ангажиментите на кмета. И в случая, ще си позволя да обясня 
малко повече. Първо искам да кажа, че няма по-голяма грижа за мен от безопасността на 
населението от общината. Обаче, има съоражения, които просто не са наши. За реките мога 
да ви обясня така: една река, представете си откъдето, както минава. Когато минава вътре в 
населеното място, тя е отговорност на кмета. Когато е извън населеното място е отговотрност 
на Областният управител. Когато има, както в случая има корекции на реката - диги и 
съоражения, е отговорност на Напоителни системи. И както спомена и г-н Председателя за 
пътя Шишманци – Белозем. Там не можем да хвърлим и една кофа чакъл или пясък. Защото 
това не е наше съоражение. Ние нямаме тези прави вътре да влезем и да работим. Когато 
тези машини дойдат, за които пита и г-ца Изевкова  - едно от първите места, на които ще 
работят е реката в село Белозем. Защото е наша работа там. Защото минава през 
населеното място. Затова имахме и проект за корекцията на река Сребра в Шишмаци. Само 
вътре в населените места. В село Шишманци и в град Раковски. Извън населените места ние 
нямаме право да пипаме и подлежим на санкция. Иначе, още веднъж благодаря за Вашата 
активна гражданска позиция, но просто тези  жалби и сигнали – има органи, към които би 
следвало да ги отправите. Най - точно бих казал, че Общината не е пощенска кутия. Най – 
добре ги отправяйте към конкретните места.  
г-н Георги Лесов: Г-це Изевкова! 
г-жа Татяна Изевкова: Аз само искам по една тема… във връзка с… последните седмици 
върви – водата в Хасково – намериха уран. В Белозем, доколкото разбрах, пробата е 
отрицателна. Има ли вземана проба от град Раковски и има ли резултати? 
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г-н Павел Гуджеров: Доколкото бях запознат от управителя на „В и К”, отговарящ за Раковски и 
Брезово, г-н Иван Маринов. Проби са взети от всички населени места – пробата е отрицателна 
и може да сме спокойни.  
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. В такъв случай, закривам заседанието. 
 
 
 
 
 

/Заседанието приключи в 16:02 часа/ 
 

 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

           
               /Георги Лесов/ 


