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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 № 25 

 
от 26.07.2017 г. 

 
от редовно  заседание проведено от 09:39 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, 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  
Татяна Серафимова Бакова – Зам. Кмет на Община Раковски 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
 
Стефан Марушкин и Любомир Стрехин - Представители на „Съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва - Общинска организация „Г. С. РАКОВСКИ” 
    
 
г-н Георги Лесов: Добро утро отново, колеги! Имаме необходимия кворум за откриване на 
редовното заседание на Общиснки съвет -  Раковски за месец юли. На заседанието 
присъстват: г-н Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски, зам. кметове на Общината, 
кметове на населени места, представители на местни родолюбиви организации, както и 
представител на местните медии. Всички получихте материалите за днешното заседание. 
Разгледани са на заседание на Постоянните комисии, както и Проекто-дневния ред. Някакви 
забележки или предложения относно проекто-дневния ред? Няма. В такъв случай искам аз 
само да направя едно предложение – точка единадесета да я преместим като трета точка от 
Дневния ред. Някой нещо против, има ли? Няма. В такъв случай, моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
 
1. Докладна записка с Изх. № 221/12.07.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет и 
неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.  
    
2. Проект с Изх. № 223/17.07.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на Общински 
съвет – Раковски, относно приемане на правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии 
и взаимодействието с общинска администрация. 
 
3. Предложение с Вх. № 865/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на актуализацията на разчета за капиталови разходи на 
Община Раковски за 2017 г. 
 
4. Докладна записка с Вх. № 854/18.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно включване на ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма и ОУ 
„Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски градини и училища. 
 
5. Докладна записка с Вх. № 855/18.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно даване съгласие за съществуването на маломерни паралелки /под 
норматив/ в ОУ “Д-р Петър Берон“ – с. Чалъкови през 2017/2018 учебна година и осигуряване 
на допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
6. Предложение с Вх. № 856/18.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
/ПУП/-ПЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, на земеделска земя за 
процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба 19 за строителство в земеделски земи, без 
промяна на предназначението им, представляващ  поземлен имот 148002 с НТП-нива,  
местност „Памуклука” в землището на с. Стряма, община Раковски за обект: „Сграда за 
съхранение на селскостопанска продукция“; транспортен достъп, електроснабдяване, 
водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и 
други свързани с изграждането и/или ползването на обект: „Сграда за съхранение на 
селскостопанска продукция“.  
 
7. Предложение с Вх. № 857/18.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
/ПУП/-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, на земеделска земя за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващ  поземлен имот 141012 с НТП-нива и поземлен имот 003106 с НТП 
„Индивидуално застрояване“, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ-141012, 003106 - Жилищно строителство; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други, свързани с изграждането и/или ползването на обект: „Жилищна 
сграда“.  
 
8. Предложение с Вх. № 858/18.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имоти – частна общинска 
собственост, представляващи ПИ № 000454 с площ 4,531 дка и ПИ № 000455 с площ 0,684 дка, 
находящи се в землището на с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, 
местността „Спас баир” с  НТП „Др. селск. т-я”  на  „Полски път”. 
 
9. Предложение с Вх. № 861/20.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имоти – публична общинска 
собственост, находящи се в землището на с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска 
област, от имоти с НТП „Пасище, мера” на „Друга селскостопанска територия”. 
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10. Предложение с Вх. № 863/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна формата на собственост на имот от публична общинска 
собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС, а именно: 
     - ПИ № 060069, с площ 0,523 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, община 
Раковски, област Пловдив, местността “Каменица”. 
  
11. Докладна записка с Вх. № 864/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие /ВОМР/ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 год., финансиран с договор  № РД 50-199 от 29.11.2016 г.  
 
12. Предложение с Вх. № 866/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за 
периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
 
13. Докладна записка с Вх. № 867/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно предоставяне на общински активи на Общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“. 
 
14. Докладна записка с Вх. № 868/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на информация за извършените вътрешни компенсирани 
промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска 
отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на 
община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
 
15. Предложение с Вх. № 869/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно възмездно придобиване право на собственост на имот, собственост на 
физическо лице. 
 
16. Отпускане на еднократни помощи. 
 
17. Питания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка: Докладна записка с Изх. № 221/12.07.2017 г. от Георги 
Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на отчет 
за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.  
Предполагам, въпроси няма тук. Всички знаем какво сме правили. Моля, да гласуваме! 

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18       
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  
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  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.   
 
На основание: чл. 21, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

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

комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. 
 
 
МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия 
отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 
г. 

 
 

Отчет за работата  
на Общински съвет Раковски за периода  

01.01.2017 – 30.06.2017 год. 
 

   В изпълнение на разпоредбите на чл.27, ал.6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет. 
 
    
   Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 
съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 
България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и 
откритост. 
   Съгласно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите 
комисии и взаимодействието с общинска администрация в Общински съвет са създадени 
шест постоянни комисии, които работят съзнателно през цялото време на отчетния период и 
всички постъпили предложения и докладни записки са разглеждани на време. 
   Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с общинска 
администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на община Раковски. 
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   През отчетния период са проведени 6 заседания на Общинския съвет и 1 гласуване чрез 
подписка. Заседанията се провеждат при изключително редовно участие на всички 
общински съветници. Общия брой отсъствия за тези сесии са 6. 
   За отчетния период са взети 122 решения на Общински съвет Раковски, от които само 4 
върнати от Областния управител на област Пловдив съгласно правомощията му произтичащи 
от чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
   Всички актове на Общински съвет – Раковски са връчени на общинска администрация чрез 
Кмета на общината и са публично достъпни на интернет страницата на Общината 
www.rakovski.bg. 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Проект с Изх. № 223/17.07.2017 г. от Георги 
Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на 
правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска 
администрация. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми, г-н Председател, г-н Гуджеров, колеги, членовете на 
Комисията разгледаха предложения Проект и становището е - Общински съвет – Раковски, 
да приеме този Проект, като се направи следната добавка: Чл. 90, ал. 1 от предложения 
проект, да се изпише както чл. 29 от ЗМСМА.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18       
Против: 0         
Възд.се: 0                                                            
 
 
1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 396 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация. 
 
На основание: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3, чл. 
79 от АПК. 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 
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Р Е Ш И:  

 
Приема Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска 
администрация 
 
§ 1. Чл. 63, ал. 1 се изменя, както следва: 
 
„Чл. 63. (1) В изпълнение на приетите планове Председателят на Общински съвет подготвя 
проект за дневен ред преди датата на заседанието.“  
 
§ 2. В чл. 80, ал. 1 последното изречение се заличава. 
 
§ 3. Чл. 90, ал. 1 се изменя, както следва: 
 
„Чл. 90, (1) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат 
право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат 
поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.“ 
 
§ 4. Чл. 92а, ал. 4 се отменя. 
 
§ 5. В чл. 103 се създава ал. 3, както следва: 
 
„Чл. 103. (3) При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на 
председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща 
възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета 
на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският 
съвет приеме бюджета на общината.“ 
 

Заключителна разпоредба 
 

§ 6. Този Правилник влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински 
съвет Раковски, с което е приет. 
 
Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № 396, взето с 
Протокол № 25/26.07.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
 
 
МОТИВИ:  
1. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение: 
Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а 
именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата 
цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната 
дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на 
дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън 
очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки. Настоящото изменение се 
налага с оглед постигане на баланс между написаното в подзаконовия нормативен акт и в 
прилагането му. Последното изменение на Правилника на Общински съвет – Раковски е 
било прието с Решение № 454, взето с Протокол № 34/31.01.2014 г. Времето, което е изминало 
от тогава, е повече от достатъчно, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му 
страни, така че да се направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността 
на нашата институция по-ефективна и публична.  
При изработването на проекта за Правилик за изменение и допълнение на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация са спазени принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност 
и стабилност. 
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Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Правилик за изменение и 
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, за да се избегнат 
случаите, в които, поради естеството на работа, би могла да възникне предпоставка за 
неспазване срокове, установени в съответните разпоредби.  
Принцип на обоснованост –  В Правилника са разписани срокове, чието спазване не винаги 
е възможно, поради естеството на работата. Предлаганите промени целят да се даде по-
голяма свобода във връзка с тези срокове по отношение на изготвянето на проект за дневния 
ред преди заседание на съвета, изготвянето на протокол след заседанието на съвета, 
сроковете за питанията на гражданите. Изменението цели също така ограничението по 
приемане на решения чрез подписка да отпадне. Следващото изменение е във връзка с 
приемането на общинския бюджет, което поради своята повишена значимост, налага да се 
въведе текст, според който при неспазване срока по чл. 94, ал. 2 от ЗПФ да се налагат 
съответните мерки съгласно чл. 34, ал. 9 от ЗМСМА. 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде 
качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от 
заинтересованите лица. 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел на Община Раковски. 
Принцип на субсидираност, пропорционалност и стабилност -  Съгласно чл. 21, ал. 3 от 
ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да урежда вътрешния си ред на 
дейност, като не противоречи на по-високите по степен нормативни актове. 
При изработване на проекта за Правилик за изменение и допълнение на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация е спазен чл. 18а от ЗНА, както  и 
разпоредбите на глави II и III от същия. 
 
2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация в актуално състояние, което позволява да се 
постигне баланс между разпоредби му и тяхното реално прилагане. 
 
3. Финансови средства, необходими за прималагането на наредбата: 
За прилагане на Правилника за изменение и допълнение не са необходими финансови 
средства. 
 
4. Очаквани резултати: Улесняване работния процес на Общински съвет и свеждане до 
минимум случаите, в които прилагането на разпоредбите от Правилника би създало 
трудност. 
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска 
администрация не противоречи на българското законодателство, както и на правото на 
Европейския съюз. 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 865/21.07.2017 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 Кориновска? 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, уважаеми г-н 
Кмете, Комисията разгледа Предложението и предлага да бъде приета актуализацията за 
2017 г.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Заповядайте! 
г-жа Ралица Сатанска: Моят въпрос е… Не ми става ясно в проекто- решението във Функция 
VIІ - Почивно дело – (+) 199 753 лв., а по – долу в таблицата  „се увеличава със  107 000 лв.”. 
Смисъл … някакво разминаване ли има или …? 
г-н Георги Лесов: Г-жо Бакова, Вие чухте ли въпроса? 
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г-жа Татяна Бакова: Да, да. 
г-н Георги Лесов: Ще отговорите ли? 
г-жа Татяна Бакова: Да. „Почивното дело” ни се увеличава със 199 753 лв. За спортните бази в  
дейност 714 - увеличение на плана с 174 984 лв. Читалища - увеличени с 15 369 лв. И дейност 
759 – Други дейности по културата – увеличение на плана с 9 400 лв. Точно за обекти … Искате 
ли, за кои обекти точно става въпрос?   
г-н Георги Лесов: Г-це Сатанска, може ли отново да повторите въпроса? 
г-жа Татяна Бакова: Във седма функция, обектите, в които имаме промяна – това е фитнес 
на открито, Кметство Момино село … 
г-жа Ралица Сатанска: Да, аз това го видях! Просто … сумата ми се струва, че не съвпада 
със 199, която е записана в проекто-решението и накрая отдолу: „Общо за фукция 7 – 
Почивно дело” в таблицата. 
г-жа Татяна Бакова: Сенникът на входа на Читалището в Кметство Шишманци, първоначално в 
капиталовата програма беше заложено 5 000. Сега е коригирано на 10 000 и разликата от 
другите 5 000, ще бъде покрита от Настоятелството към читалището. 5 000 - няма да бъде от 
местни средства. Оттам се получава разликата.  
г-жа Ралица Сатанска: ОК.  
г-жа Татяна Бакова: Няма да бъде от бюджета на Общината, а от настоятелството към 
Читалището на Шишманци.  
г-н Георги Лесов: Заповядайте! 
г-жа Татяна Изевкова: Относно тая точка и на мен не ми е ясно, понеже пише: „Спортни бази 
за спорт за всички увеличение на плана за капиталиви разходи 174 984 лв.” А тука в таблицата 
имаме едни 100 000 за проект и вече, нали за изграждане на фитнеса в Момино и на 
осветление за Белозем. И са 107 000. Ей това ни бърка нас. 
г-жа Татяна Бакова: В дейност 714, трета точка „Проектиране и изграждане на спортна база – 
гр. Раковски”. Бяха заложени 100 000 първоначлно в бюджет. Сега на актуализацията се 
залагат още 174 412. Цялата стойност, колкото ще струват спортните бази.  
Накрая на Докладната са разбити необоходимите за целта финансови средства – от къде 
ще бъдат заложени. Една част от резерва, от местни средства, друга за държавни средства, 
трета са, както ви казах, от дарения. Други дейности по кулурата, други са за сметка на 
Общинското предприятие … 
г-н Георги Лесов: Други въпроси? Заповядайте, г-н Замярски! 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, моето по- скоро не е въпрос, а лично мнение. 
Искам да обърна внимание на Функция Образование – Професионални училища. Мисля, че 
не е коректно, моето мнение е  … Разбирам, че ние няма как да откажем на директорите, 
тъй като по делегирани бюджети, те имат право да разходват средства – тези, които са 
преходен остатък. Но 29 000 лв. за ПГСС за камион, който доколкото видях документацията, те 
сега искат да … сега тепърва да правят курсове „С” категория – професионалисти. При 
положение, че все още не е одобрено и няма готови планове, където може да се случи 
разширение дейността на училището, да го закупиш тоя камион. Мисля, че не е коректно към 
Общината и към Общинкси съвет. Това първото което е. И второто което е, не знам какво ще 
прави директорът, ако при положение септември месец не му одобрят това разширение на 
дейността … Какво ще го прави тоя камион? Ще го продава ли, няма ли да го продава? Или 
ще го използва за някои други работи, това вече не знам. Затова, това е моето лично мнение. 
По-скоро мисля, че директорите трябва да се стремят да повишват степента на образование, 
а не да си набавят собствени средства, чрез някаква търговска дейност или други странични 
дейности. Това мисля, че не е коретно нито към Общината, нито към Общински съвет. Макар, 
че ние няма как да им откажем. Това е моето лично мнение.  
г-н Георги Лесов: Какво предлагате? 
г-н Божидар Замярски: Нищо, просто си изказвам личното мнение. 
г-н Петър М. Антонов: Реших и аз да взема думата по въпроса. Адмирации към г-н Замярски, 
че все пак в средата на мандата, чухме и едно несъгласие от групата на ГЕРБ от това, което 
се предлага.  
г-н Божидар Замярски: То не е несъгласие. 
г-н Петър М. Антонов: Абсолютно несъгласие. Само искам, въпроса ми е към него. Искам 
да разбера, камиона, който ще се закупува, придобиването на „С” категория на 
професионален шофьор, към някоя от специалностите ли ще бъде или както ти го нарече, 
ще бъде някакъв вид дейност - търговска, която ще донесе други приходи на училището? Ако 
и в двата варианта, както и да ми отговориш, въпроса ми е, да речем, в нашата гимнация 
защо не го направихме?  
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г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Замярски! 
г-н Божидар Замярски: Доколкото виждам, към никоя от учебните програми няма как да се 
включи това нещо. То се включва като допълнителен квалификационен курс. Другото което е -  
мисля, че всички средства, които са като остатък на всяко едно училище, би трябвало да се 
използват за подобряване на материалната база и за подобряване образонаието в 
училището. Не мога да си представя едно училище …, което няма физкултурен салон, да си 
купува камиони и да прави собствени приходи. Така че ние, по принцип, нашите пари, където 
остават остатък, ние ги използване за подобряване на материалната база, за подобряване  
на компютърния кабинет, за подобряване на кухня и подобряване условията на стаите. За да 
може децата да се чувстват по-комфортно. Ние нямаме излишни средства, с които да си 
почнем да си купуваме коли, камиони и да правим шофьорски курсове наляво и надясно. 
Мисля, че с това се размива самата идея на образование. Защото едно училище трябва да 
създава образование, а не да създава курсове. Най- лесно е и ние да отидем да си купим 
една кола, да наемем един инвеститор да започне да прави курсовете. Да му даваме 
заплата и да изкарваме някакви допълнителни приходи. Но мисля, че това е отежняване на 
бюджета. И затуй после когато ни дотряват пари аз не знам как ще имам очи да дойда до тук 
до Общински съвет или до Общинска администрация и да кажа: „- Дайте ми 20, 30 000 лв. за 
ремонт.” Просто на мене ще ми е неудобно. Няма как да дойда и да питам за някакъв 
ремонт или за каквото и да е, при положение си правя собствени курсове или собствен 
бизнес. То, по този начин всяко едно училище може да вземе едно заведение, да го обзаведе 
с държавни средства и да си изкарва собствени приходи! И какво, ставаме собственици на 
заведение?   
г-жа Татяна Бакова: Ако мога и аз да се включа. Аз искам с конктретни членове от няколко 
закона да Ви цитирам. От Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 280, 
който е в Глава Финансиране, ал. 3: „Средствата от държавния бюджет са за:  
1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;  
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;” 
От същият закон чл. 289, първа алинея, точка 3: „Държавните и общинските училища прилагат 
системата на делегиран бюджет, която дава права на директора на училището да се 
разпорежда със средствата на учлището.” 
Чл. 293: „Собствените приходи на държавните и общинските детски градини, училища и 
центорвете за подкрепа за личностно развитие са: приходите от реализация на продукция и 
услуги от практическо обучение;” 
Такова подобно практическо обучение има в друга Гимнация по селско стопанство в Мъглиж, 
където имат автомобил, предлагат такова практическо обучение – Категория „С”.  
В Законът за публичните финанси също е регламентирано: „Второстепенни и от по-ниска 
степен разпоредители с бюджет, прилагат делегираните бюджети в случаи, когато това е 
определно със закон.”  
И точно в Докладната е цитирано, във Вашата Докладна за актуализация, е цитиран този закон 
- Постановление на Министерски съвет 374 за изпълнение на държавния бюджет, в който е 
казано много ясно, че по решение на директора, при условие, че са осигурени другите 
разходи по делегирания бюджет на училището, детската градина и обслужващото звено, 
могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на 
средства с източник. Остатъци от предходни години с излючение на целеви средства 
преминали преходен остатък, собствени приходи и субсидия по формула. 
Камионът е закупен от остатъци от предходни години. Така че, да, делегирани са от 
държавата права, делегирани бюджети са училища и имат право. Просто заляга в нашата 
капиталова програма инфотмативно. 
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев! 
г-н Иван Тачев: Уважаеми съветници, уважаеми колеги, като кмет на Белозем и аз искам да 
взема думата. Уважавам мнението наистина на Божидар, но смятам, това наистина е една 
придобивка, която ще се ползва не само от Белозем, но и от цялата Община Раковски. Да не 
изпадаме в детайли за качеството на образованието, но разговарял съм с много наши 
ученици, които учат в тази гимназия. Там се провеждат курсове за категория „В”, така 
наречените „любители шофьори” и трябва да Ви кажа, че мнението на  повечето е: „- Аз съм 
там заради книжката.” Значи те са съгласни да учат четири години, да вземат една 
шофьорска книжка. Така че, мисля, че това нещо, което е осъществено, ще една, както 
преди малко споменах, една придобивка и за Белозем и за Общината. А от това със 
сигурност ще има печалба. Благодаря! 

 
/09:58 – Г-н Йосиф Ячев – влиза в залата/ 
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г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Тачев! До тук доколкото разрах, само можем да си 
коментираме какво прави директора. Реално ние нищо не можем да му кажем. 
Заповядайте, г-н Антонов! 
г-н Петър М. Антонов: Не е така, г-н Председател! Не е въпроса дали можем да кажем или 
да не кажем. Има си лостови механизми, които могат да контролират действията и 
бездействията на всеки един директор, второстепенен разпоредител с бюджетни средстава. 
Темата малко се измести. Въпроса  е друг … 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, моля да ме извините, че влизаме малко в диалогов режим. 
Единствената, понеже този разговор съм го водил с Регионален инспекторат по образование 
– единствените правомощия, които имаме е да правим финансови проверки. От тези 
проверки, ние излизаме със становища, констатации и т.н. Но ние не можем по никакъв 
начин да ги санкционираме. Може само да ги предадем на … И оттам на нататък, те да 
решат каква да бъде санкцията. Ние няма какво да направим пряко като община. 
г-н Петър М. Антонов: Аз не взимам думата, да съдя директора на Гимназията в Белозем. Аз 
даже адмирирам тези негови действия, защото освен привличането на ученици, така е в 
наше време - просто ученика води парите. Идеята е да оцелее самата гимназия, а по-
дълбоката идея е, че пазара на труда изисква някаква такава основа. Имам предвид и от 
транспортни фирми – виждате в зоната какъв недоимък на кадри и на шофьори, вече да 
стигнат и «С+Е». Да не говорим да запазят и селскостопанската си паралелка, където 
получват правоспособност да управляват трактори. Знаете и за вече големите арендатори и 
модерните машини също недоимък и недостиг на кадри. Това е дълбокият проблем. Аз не 
съдя директора или Вас. Аз просто адмирирам тези негови действия. И нормално е да бъде 
запазено това училище, по този начин. И не всички да ги произвеждаме, да стават – едва ли 
не министри на финансите или програмисти и т.н. А тряба да има за всеки занаят и по 
малко обучение. Благодаря!  
г-н Павел Гуджеров: Съгласен съм. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте!  
г-жа Ралица Сатанска: Само да попитам, къде точно ще се намират тези спортни зали за…? 
г-н Георги Лесов: Кои спортни зали? 
г-жа Ралица Сатанска: Спортната база. 
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете? 
г-н Павел Гуджеров: Веднага обяснявам: «Крайпътна къща», училището, което се ползваше 
като склад на «ГБС», докато се строеше канализацията. Там предвиждаме, засега, 
построяването на два тенис корта, баскетболно игрище и футболно. 
г-н Георги Лесов: Други въпроси, колеги? Мисля, че няма. В такъв случай, моля да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 4         
 
 
                                                    
1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 397 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане актуализацията 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 г., 
както следва: 

 
Функция I – Общи държавни служби – (+) 5 250 лв. 
- дейност 2122 Общинска администрация – увеличение на плана за капиталови разходи с 
5 250 лв. 
Функция II – Отбрана и сигурност  - (+) 1 124 лв. 
- дейност 1282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности – увеличение на плана за капиталови разходи с 1 124 лева.  
Функция III – Образование – (+) 62 495 лв.  
 - дейност 311 Детски градини  - увеличение на плана за капиталови разходи с  33 474 лв. 
- дейност 322 Общообразователни училища – увеличение на плана за капиталови разходи с 
2 500 лв. 
- дейност 326 Професионални гимназии - увеличение на плана за капиталови разходи с  26 
521 лв. 
Функция IV –Здравеопазване – (-) 5 лв. 
- в дейност  469 Други дейности по здравеопазването - намаление на плана за капиталови 
разходи с 5 лв. 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  (+) 37 719 лв. 
- в дейност 603 - Водоснабдяване и канализация – увеличение на плана за капиталови разходи 
с 960 лв. 
- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа –намаление  на плана за 
капиталови разходи с (-)6 024 лв. 
- в дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство – намаление на плана за 
капиталови разходи с (-) 44 412 лв. 
- в дейност 619 – „Общинско предприятие” - увеличение на плана за капиталови разходи с 
23 260 лв. 
- в дейност 622 – Озеленяване - увеличение на плана за капиталови разходи с – 63 935 лв. 
Функция VIІ - Почивно дело – (+) 199 753 лв. 
- в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 174 984 лв. 
- в дейност 738 – Читалища - увеличение на плана за капиталови разходи с – 15 369 лв.  
- в дейност 759 – Други дейности по културата – увеличение на плана за капиталови разходи с 
– 9 400 лв. 
Функция VIII – Икономически дейности и услуги – (+) 15 084 лв. 
- в дейност 849 – Други дейности по транспорта – увеличение на плана за капиталови разходи 
с  15 084 лв. 

- Обща сума на увеличение на капиталовите разходи – 321 420 лв. 
        Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на: 

- Дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на стойност  
287 136 лв. 
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- Дейност 1282 - Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности  - 1 124 лв. Сумата е за сметка на преходен остатък от 2016 г. 

- Дейност 322 – Общообразователни училища  - 2 500 лв. 
- Дейност 2619 - Общинско предприятие на стойност 23 260 лв. 
- Дейност 2738 – Читалища  - от дарения 5 000 лв. 
- Дейност 2759 – Други дейности по културата – от дарения 2 400 лв.   

 
Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение №1 – Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 30.06.2017 г. 
Приложение №2 – Актуализация на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Раковски. 

 
МОТИВИ: 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, предлагам да бъде извършена 
актуализация на разчета за капиталови разходи в частта “Държавни дейности“, “Местни 
дейности” и „Дофинансиране на делегираните от държавата дейности“, съгласно 
Приложение № 2.  

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. 

ПМС № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2017 г. предвижда:  

Чл. 44 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се 
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с 
източник: 

1. Остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в 
преходен остатък; 

2. Собствени приходи; 
3. Субсидия – по формула. 
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 

училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, 

както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за 
администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за 
детската градина или за обслужващото звено. 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха уведомителни 
писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи. В 
колона „било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни средства, а 
в колона „става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. Предвиждат се 
допълнителни суми за конкретно възникнали нужди от допълнителни средства за изграждане 
и/или ремонт на инфраструктурни обекти.  

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Бих искал да дам думата на г-н Марушкин, който иска да каже няколко 
неща. Само ще Ви помоля да бъдете по-кратък! 
г-н Стефан Марушкин: Става въпрос за довършването и изграждането на паметника на 
загиналите във войните за национално обединение в гр. Раковски. Както знаете, преди 
няколко години започна този проект. Тъй като трябваше да се изчистят всички законови пречки, 
които съществуваха. Да се осигурят неоходимите средства, знаете стойността е 48 000 лв. на 
паметника. Поради тази причина се наложи малко във времето да се удължат нещата. Но 
смятаме, че последната проява, която беше свързана така … с възкресяването, а именно 
разглеждането и представянето на книгата „Каймак – Чалан” от Красимир Узунов. Там се 
видя, че нашите хора тук в нашата община, са взели участие в най-паметните битки, които са, 
така да се каже, гордостта на Българската армия. Нашите прадеди са служили в девети и 
двадест и първи пехотен полк и те са свързани с почти всички най-тежки сражения, които е 
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водила Българската армия. Затуй смятаме, че този паметник е едно … от една страна, ще 
отдаде почит на тези загинали и ще отправи едно много добро послание на подрастващото 
поколение. В тази връзка, значи, независимо, че се забавяме, ние сме на принципа – да 
наприм нещо, което действително да е стойностно и така да остане във времето. Поради 
тази причина не сме затворени в някакви рамки, непременно в някакъв определен срок да 
станат. Но същевременно да се движат, така както тези дейности предполагат. Искам да Ви 
кажа, че строителната част като цяло е завършена. Започна облицовката на паметника с 
гранит. Закупени са всички материали и са започнати другите спомагателни дейности по 
гравиране на плочите и приключване на скулптурната композиция на проекта. Плочите се 
надяваме до средата на другия месец да приключат, тъй като е един бавен процес. Меджу 
другото – 230 души, това означава около 14 000 символа да се нанесат на тези плочи. 
Отделно останалите други четири плочи, също става доста бавно. Там също беше изникнал 
един проблем. Бяхме поръчали на една Пловдивска фирма да извърши тази дейност, тя не 
се справи. Затуй се наложи тука местен компютърен дизайнер да закупи такава машина и 
да извършва тази дейност. Там деликатният момент е, че не могат да се допускат грешки. 
Просто черен полиран гранит в България не се произвежда и не може да има право на 
грешка. Иначе трябва да си купуваме нови плочи. Скулптурната композиция също е в много 
напреднал стадий, даже нещо повече. Тъй като разговаряхме и с Кмета и с други хора, ние 
не сме специалисти, така, да преценим художестванета стойност на тази композиция. 
Затова сме привлекли, така, специалист, който се занимава с тези неща, за да може, нали, 
да окаже методически контрол, помощ на изпълнителя Атанас Москов. За да може в тези 
срокове, които сме предвидили. А ние така смятаме, че септември месец, като цяло, 
паметникът ще бъде финализирана дейността по него. А трябва първо тези дейности да се 
завършат, за да може да се направи пътеката, осветлението. Меджу другото сме направили 
допълнителен проект за осветлението на паметника, който също върви успоредно с тези 
дейности. В тази връзка имаше един недостиг на средства, поради което след обсъждане, 
по-голямата част от тези средства беше заложена в  бюджета. Ние продължихме от дарения 
да събираме средства. Смятаме, че за този период, който сме предвидили, тези средства 
ще стигнат. Но, ако има допълнително пак могат някои неща да се довършат. Тъй че смятаме, 
че да сме живи и здрави септември месец ще дадем финал на този паметник, който ще … 
така да се каже, ще е финалната част на петдесет годишнината на нашия град. И в 
действителност ще е признание за героизма на нашите прадеди и това сериозно послание, 
което можем да отправим към младите. Благодаря Ви за вниманието! Ако има някакви 
въпроси в тази връзка, съм готов да отговоря.   
г-н Георги Лесов: Аз наистина Ви благодаря! Благодаря и за упоритостта във връзка с 
изграждането на този паметник. И се надявам в чест на неговото откриване да създадете 
също една така добра организация, каквато направихте във връзка с представянето на 
книгата „Каймак - Чалан”. И се надявам, наистина, септември месец да си стиснем ръцете 
и да се поздравим с тази красива придобивка за града ни.  
г-н Стефан Марушкин: Искам да кажа, че изграждането на паметника доби много така … 
популярност, не само в нашата община, но като цяло в страната.  На повечето събирания, 
последно бяхме в Карлово на 180 годишнината от честването на рожденния ден на Левски. Те 
там откриха една паметна алея на техните генерали, там, които са от Карловската община. 
И другото, което казаха е следващата сериозна проява, на която се надяваме, че ще 
присъстваме е откриването на паметника на загиналите в гр. Раковски. Действително ще 
имаме грижата хора от елита на страната, населението и всички, които, така, проявяват 
интерес да присъстват на това откриване. Благодаря Ви за вниманието! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви и аз! Лек ден Ви пожелавам. Да продължаваме с нашата 
работа.  
 

/10:10 – Г-н Стефан Марушкин и  г-н Любомир Стрехин – излизат от залата/ 
 
 
Колеги, стигнахме до четвърта точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 854/18.07.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно включване на ДГ „Радост“ - 
с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма и ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 
Г-жо Неделчева, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-жа Донка Неделчева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Докладна записката от Кмета и дава съгласие да бъдат включени ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ 
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„Отец Паисий“- с. Стряма и ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски 
градини и училища. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! 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 – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 398 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Включване на ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма, ОУ „Гео 
Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски градини и училища. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с Постановление № 128/29.06.2017 г. На Министерски съвет за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищни детски градини и училища. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат включени ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ 

„Отец Паисий“ - с. Стряма и ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски 
градини и училища. 
          
       
МОТИВИ: I. Средищна ДГ  

- ДГ „Радост“ - село Стряма 
 В ДГ “Радост“ - с. Стряма по данни на г-жа Фазлова – директор на детската градина 

ще се обучават през предстоящата учебна 2017/2018 г. 6 (шест) деца в задължителна 
предучилищна възраст, които пътуват от село Момино село, в което няма детска градина или 
училище, което да организира задължително предучилищно образование.    

ДГ „Радост“ - село Стряма отговаря на чл. 1 от Постановление № 128/29.06.2017 г.  за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищни детски градини и училища  
/чл.1. за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование се определя общинска детска градина или част от нея в друго 
населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст 
от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира 
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задължително предучилищно образование и която за тези деца е на най-малко разстояние, 
измерено по асфалтирана пътна мрежа в друго населено място/.  

 
II. Средищни училища 
- ОУ „Отец Паисий“ - с. Стряма 

В ОУ „Отец Паисий“, по данни на г-н Филипов – директор на училището, ще се обучават през 
предстоящата учебна 2017/2018 г. 2 (две) деца от задължителна предучилищна възраст и 50 
ученици, които пътуват от село Момино село, в което няма училище и за които това е 
училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко 
разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.  

- ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем 

В ОУ „Гео Милев“, по данни на г-жа Генова – директор на училището, ще се обучават през 
предстоящата учебна 2017/2018 година: 

- 7 (седем) деца от задължителна предучилищна възраст и 35 ученици, които пътуват от 
село Болярино, в което няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение 
в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана 
пътна мрежа. 

- 3 (три) деца от задължителна предучилищна възраст и 33 ученици /пети-седми клас/, 
които пътуват от село Шишманци, където няма обучение в съответния клас. 

Със Заповед № РД-14-169/21.06.2017 г. на Министъра на МОН е преобразувано ОУ 
„Христо Ботев“ - село Шишманци и ОУ „Гео Милев“ - село Белозем в ОУ „Гео Милев“ – село 
Белозем. В сградата в село Шишманци няма да се осъществява прогимназиален етап на 
основното образование. Учениците от пети, шести и седми клас, които са от село 
Шишманци ще бъдат  насочени за обучение на официалния адрес – ОУ „Гео Милев“ – село 
Белозем. 

Изброените училища отговарят на чл. 2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  за определяне 
на критерии за включване в Списъка на средищни детски градини и училища /Чл. 2 за 
средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование - начално, основно, обединено или 
средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст 
от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 
обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 
асфалтирана пътна мрежа/. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 855/18.07.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване съгласие за 
съществуването на маломерни паралелки /под норматив/ в ОУ “Д-р Петър Берон“ – с. 
Чалъкови през 2017/2018 учебна година и осигуряване на допълнителни финансови средства 
за нормално протичане на учебния процес. 
Г-жо Неделчева, отново Вашата Комисия.  
г-жа Донка Неделчева: Комисията разгледа Докладна записката и дава съгласие за 
дофинансиране на самостоятелни паралелки /под норматив/, като осигурява 10 на 100 от 
стандарта за ученик в дневна форма неспециализирани училища за 13 ученика, по реда на 
чл. 11, ал. 1, т.  2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. в размер - 2 486 лв. Благодаря! 
 г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                          
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1. Петър Милков Антонов – 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  
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 № 399 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Даване на съгласие за съществуването на маломерни паралелки /под норматив/ в 
ОУ “Д-р Петър Берон“ – с. Чалъкови през 2017/2018 учебна година и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

 1. Дава съгласие за съществуването на паралелки под норматив за учебната 
2017/2018 г. в „ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Чалъкови, както следва:  

 I-ви клас  –  12 ученика /4 ученика под минималния норматив/; 
 V-ти клас  -  15 ученика /3 ученика под минималния норматив/; 
 VI-ти клас -  14 ученика /4 ученика под минималния норматив/; 
 VII-ми клас - 16 ученика /2 ученика под минималния норматив/; 

 
 2. Дава съгласие за дофинансиране на самостоятелните паралелки под норматив, 
като осигурява 10 на сто от стандарта за ученик - дневна форма неспециализирани училища 
за 13 ученика под нормативно определената бройка по реда на чл. 11, ал. 1, т.  2 от Наредба 
№ 7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /13 ученика х 
10% от 1912 лв./ в размер 2486 лв. (две хиляди четиристостин осемдесет и шест лева) 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Докладна 
записка с Вх. № 26-2013-4/30.06.2017 г. от Директора на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови – г-н 
Ангел Шиков за одобрение от Общински съвет - съществуването на самостоятелни 
паралелки под норматив през учебната 2017/2018 година, както следва: 

 I-ви клас  –  12 ученика /4 ученика под минималния норматив/; 
 V-ти клас  -  15 ученика /3 ученика под минималния норматив/; 
 VI-ти клас -  14 ученика /4 ученика под минималния норматив/; 
 VII-ми клас - 16 ученика /2 ученика под минималния норматив/; 

Общо 13 ученика под норматив. 
 

 На основание чл. 11, ал. 4 от Наредба № 7 за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
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градини и обслужващите звена допълнителните средства извън определените по единни 
разходни стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е 
необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган. 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 856/18.07.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване на 
проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура, на земеделска земя за процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба 19 
за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението им, представляващ  
поземлен имот 148002 с НТП-нива,  местност „Памуклука” в землището на с. Стряма, община 
Раковски за обект: „Сграда за съхранение на селскостопанска продукция“; транспортен 
достъп, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други свързани с изграждането и/или ползването на обект: 
„Сграда за съхранение на селскостопанска продукция“.  
Г-жо Кориновска, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията предлага 
да се разреши изработването на проекта за ПУП-а. С 5 гласа – ЗА, 0 – против; 0 – възд. се.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Г-н Черпелийски, съгласен 
ли сте? 
г-н Васил Черпелийски: Г-н Председател, за всичко съм съгласен. Щом има инвеститори са 
добре дошли на наша территория.  
г-н Георги Лесов: Ако няма въпроси, предпалагм 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 – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 400 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПЗ и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, 
на земеделска земя за процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба 19 за строителство в 
земеделски земи, без промяна на предназначението им, представляващ  поземлен имот 
148002 с НТП-нива,  местност „Памуклука” в землището на с. Стряма, община Раковски за 
обект: „Сграда за съхранение на селскостопанска продукция“; транспортен достъп, 
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електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други свързани с изграждането и/или ползването на обект: „Сграда за 
съхранение на селскостопанска продукция“.  
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, 
ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПЗ 
и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура на земеделска земя за процедура 
по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба 19 за строителство в земеделски земи без промяна на 
предназначението им, представляващ поземлен имот 148002 с НТП-нива, местност 
„Памуклука” в землището на с. Стряма, община Раковски за обект: „Сграда за съхранение 
на селскостопанска продукция“. 
 
Обхват: поземлен имот 148002 с НТП-нива, местност „Памуклука” в землището на с. Стряма, 
община Раковски. 
 
Контактна зона: ПИ-148001; ПИ-148003 и ПИ-000808-полски път.  
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
Наредба 19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.    
Цели и задачи на проекта: Разрешаване строителство в поземлен имот 148002 местност 
„Памуклука” в землището на с. Стряма, община Раковски без промяна на 
предназначението на земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в поземлен имот с определен 
начин на застрояване.   
 
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, изм.и доп. в 
ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота. С план-схемите за 
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
Проектът ПУП-ПЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на  ПУП-ПЗ и ПУП-Парцеларен план.  
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
   3.1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 
 
   4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината, да 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. № 26-2435-1/12.07.2017 
г. на „СТЕМИ АГРО“ ЕООД, ЕИК 201774196 чрез пълномощник инж. Недялка Коева за 
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПЗ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура, съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ на 
земеделска земя за процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба 19 за строителство в 
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земеделски земи без промяна на предназначението им, представляващ  поземлен имот 
148002 с НТП-нива,  местност „Памуклука” в землището на с. Стряма, община Раковски за 
обект: „Сграда за съхранение на селскостопанска продукция“; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други свързани с изграждането и/или  ползването на обект: „Сграда за 
съхранение на селскостопанска продукция“.  
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на ПУП-
ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение, Документ за собственост и Пълномощно. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 857/18.07.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изработване 
на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура, на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот 141012 с НТП-нива 
и поземлен имот 003106 с НТП „Индивидуално застрояване“, местност „Узунджа” в землището 
на гр. Раковски, за образуване на УПИ-141012, 003106 - Жилищно строителство; транспортен 
достъп, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или ползването на обект: 
„Жилищна сграда“.  
Г-жо Кориновска, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението 
от Кмета на Община Раковски и дава своето съгласие да бъде изработен ПУП.  С 5 гласа – 
ЗА, 0 – против; 0 – възд. се.  
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: 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 – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 401 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ 
на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 



стр. 20 
 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот 141012 с НТП-нива и 
поземлен имот 003106 с НТП „Индивидуално застрояване“, местност „Узунджа” в землището 
на гр. Раковски, за образуване на УПИ-141012,003106-Жилищно строителство; транспортен 
достъп, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и /или ползването на обект: 
„Жилищна сграда“.  
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, ал. 
1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-
ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура на земеделска земя, за 
процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на 
поземлен имот 141012 с НТП-нива и поземлен имот 003106 с НТП „Индивидуално застрояване“, 
местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски за образуване на УПИ-141012,003106-
Жилищно строителство.  
 
Обхват: поземлен имот 141012 с НТП-нива и поземлен имот 003106 с НТП „Индивидуално 
застрояване“, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски.  
 
Контактна зона: ПИ-141011-улица; ПИ-003105, ПИ-003106 и ПИ-141013-инд.застрояване; ПИ-
141015-нива, ПИ-000607-полски път, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски.   
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.    
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за ПИ-141012, местност „ Узунджа” в землището на гр. Раковски.   
Да се предвиди връзка с ПИ-141011-улица от северозапад и ПИ-000607-полски път на югоизток, 
за сметка  на имота на инвеститора. 
 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм.и доп. в 
ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. С план-схемите за 
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план.  
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 
   На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
 
   3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ-
141012,003106-Жилищно строителство, образуван от поземлен имот 141012 с НТП-нива с площ 
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от 1,417 дка, четвърта категория и поземлен имот 003106 с НТП-„Индивидуално застрояване“, 
местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски през ПИ-141011-улица и ОПФ-публична 
общинска собственост. 
 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от ПИ-000607- публична общинска собственост за промяна на 
предназначението в път с трайна настилка.  
 
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
 
   3.4. Възлага на Петър Самуилов Кубански с постоянен адрес в гр. Раковски, ул. “Гагарин“ № 
19, собственик на поземлен имот 141012 с НТП-нива и поземлен имот 003106 с НТП-
„Индивидуално застрояване“, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски за 
образуване на УПИ-141012,003106-Жилищно строителство да проведе процедурата за 
промяна на предназначението на части от ПИ-000607-публична общинска собственост.  
 
   4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ/. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски  е  постъпило  Искане с Вх. № 94П-1270-2/ 
12.07.2017 г. от Петър Самуилов Кубански чрез пълномощник инж. Недялка Коева за 
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на 
земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот 141012 с НТП-нива  и поземлен имот 
003106 с НТП „Индивидуално застрояване“, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски, 
за образуване на УПИ-141012,003106-Жилищно строителство; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други свързани с изграждането и /или ползването на обект: „Жилищна 
сграда“. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за 
имотите, съществуващо положение, Документ за собственост и Пълномощно. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № 858/18.07.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване 
на имоти – частна общинска собственост, представляващи ПИ № 000454 с площ 4,531 дка и 
ПИ № 000455 с площ 0,684 дка, находящи се в землището на с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир” с  НТП „Др. селск. т-я”  на  „Полски път”. 
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 изброените имоти.  
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                              
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Р Е Ш Е Н И Е № 402 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти – частна общинска собственост, 
представляващи ПИ № 000454 с площ 4,531 дка и ПИ № 000455 с площ  0,684 дка, находящи се 
в землището на с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Спас 
баир” с  НТП „Др. селск. т-я”  на  „Полски път”. 
 
На основание: чл. 21, ,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и 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 „Друга 
селскостопанска територия” на „Полски път” на следните имоти - частна общинска 
собственост: 
 
     1. ПИ № 000454 с площ 4,531 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, Община 
Раковски, Пловдивска област, местността „Спас баир”.  
     2. ПИ № 000455 с площ  0,684 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, Община 
Раковски, Пловдивска област, местността „Спас баир”.   
 
     
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-1338-1/04.08.2016 г. от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, за закупуване на имот № 000338 с НТП 
„Др. селск. т-я”, с площ 104,753 дка, находящ се в землиещто на с. Шишманци, местност 
„Спас Баир”. След оглед на имота на място се оказва, че в имота има полски пътища, които 
се използват. Направено е геодезическо заснемане. Имотът е разделен на 5 (пет) нови 
имота. Новообразуваните имоти с № 000454 и 000455 с НТП „Др. селск. т-я”, следва да бъдат 
променени на НТП „Полски път”, тъй като в момента се използват като такива. 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 861/20.07.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване 
на имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Шишманци, 
Община Раковски, Пловдивска област, от имоти с НТП „Пасище, мера” на „Друга 
селскостопанска територия”. 
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 начина 

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  
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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на трайно позлване на тези имоти. Става въпрос за евентуално кандидатстване по 
„Програма за развитие на селските райони”, за залесяване на тези …  
г-н Георги Лесов: Да, Благодаря! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19     
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 403 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, 
находящи се в землището на с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, от имоти 
с НТП „Пасище, мера” на „Друга селскостопанска територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с 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 „Пасище, мера” на 
„Друга селскостопанска територия” на следните имоти – публична общинска собственост, а 
именно: 
 

1. ПИ № 000188, НТП „Пасище, мера” с площ  8,287 дка, находящ се в землището на 
с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Спас Баир”; 

2. ПИ № 000445, НТП „Пасище, мера” с площ  6,701 дка, находящ се в землището на 
с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Цигански гьол”; 

3. ПИ № 000446, НТП „Пасище, мера” с площ  48,584 дка, находящ се в землището на 
с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Цигански гьол”; 

4. ПИ № 066004, НТП „Пасище, мера” с площ  32,088 дка, находящ се в землището на 
с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Кънчови 
исаци”; 

5. ПИ № 000437, НТП „Пасище, мера” с площ  35,955 дка, находящ се в землището на 
с. Шишманци, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Келешеви 
исаци” 
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МОТИВИ: Община Раковски започва подготовка за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г. Мярка 
8 - Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на 
горите. Горепосочените имоти са подходящи за целта. 
      Съгласно Писмо с Изх. №1755/20.06.2017 г. на Регионална инспекция по околната среда и 
водите гр. Пловдив, Вх. № 32-02-57/22.06.2017 г. на Община Раковски, е видно, че имотите не 
попадат в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените 
територии. 
Раковски.  

   
 

 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 863/21.07.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна формата на собственост 
на имот от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС, а 
именно: 
     - ПИ № 060069, с площ 0,523 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, община 
Раковски, област Пловдив, местността “Каменица”. 
Г-н Ячев, моля отново Вашата Комисия за становище! 
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 
формата на собствеността на имота  от публична общинска, да стане в частна общинска. 
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 – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 404 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Промяна формата на собственост на имот от публична общинска собственост 
/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС, а именно: 
     - ПИ № 060069, с площ 0,523 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, община 
Раковски, област Пловдив, местността “Каменица”. 

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

Р Е Ш И:  
 

     Общински съвет Раковски обявява за частна общинска собственост ПИ № 060069, с площ 
0,523 дка, находящ се в с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, местността 
“Каменица”. 
  
   

МОТИВИ: С Решениe № 363  на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 23/31.05.2017 г., 
е дадено съгласие за промяна НТП на гореописаният имот - ПОС съгласно чл. 25, ал. 9 от 
ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ.                                 

    В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ назначава 
комисия и след извършена проверка на място и съставен Констативен протокол от 06.06.2017 г.  
на комисия е извършена промяна в НТП на имота, описан по-горе от “Полски път” в „Др. 
селкост. територия”. 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
864/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно осигуряване 
на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 
Раковски” за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., финансиран с договор  № РД 50-199 
от 29.11.2016 г.  
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Докладната записка и дава съгласие да предостави на „МИГ – Раковски” безлихвен заем в 
размер на 30 000 лв., за срок от връщане до 31.12.2017 г. 7 гласа – ЗА; 0 – против; 0 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Заповядайте, г-це 
Сатанска! 
г-жа Ралица Сатанска: Просто има ли някакво логично обяснение, защо тези пари се бавят? 
г-н Георги Лесов: Мога да Ви кажа, аз от година и половина се опитвам да го намеря – няма. 
Други въпроси, колеги? Няма. Моля, да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 18 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
               
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
12. Георги Николаев Лесов  
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 Георги Николаев Лесов не гласува, поради конфликт на интереси! 



стр. 26 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 405 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегията за водено от общностите 
местно развитие /ВОМР/ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно развитие„ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
финансиран с договор № РД 50-199 от 29.11.2016 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация.  
 

  По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Община Раковски да предостави на СНЦ „Местна инициативна група Раковски“ безлихвен 
заем в размер на 30 000 лв. (тридесет хиляди лева), със срок за връщане до 31.12.2017 г., за 
изпълнение на управление на проекта по Стратегията за водено от общностите местно 
развитие.  
 
МОТИВИ: Постъпила е Молба с Вх. № 26-1570-3/23.06.2017 г. от Мария Гиева – Изп. директор на 
СНЦ „МИГ Раковски“, в която се сочи, че към 23.06.2017 г. МИГ Раковски не е получила никакви 
плащания от ДФ „Земеделие“, считано от подписване на Споразумението – 29.11.2016 г., 
както и че Сдружение „Местна инициативна група“ Раковски не разполага със собствени 
финансови средства, за да реализира дейностите по проекта. Моли се Общински съвет 
Раковски да гласува предоставянето на безлихвен заем в размер на 30 000 лева, за срок до 6 
месеца (декември 2017 г.) за управлението на проекта, с цел успешната подготовка на 
Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 – 2020 година. Към 
Молбата е приложена Заповед № РД09-315/10.04.2017 г. на Заместник-министър на 
земеделието и храните, в която са одобени разходи за МИГ Раковски за 2017 година, т.е. 
очаква се сумата да бъде получена, респ. заемът да бъде надлежно върнат.  
 Видно от изложеното, налага се извод, че Сдружение „Местна инициативна група 
Раковски” не разполага със собствени финансови средства, а и не е получил плащания по 
заявките към ДФ „Земеделие“. Община Раковски е заинтересовано лице от работещия 
механизъм на Сдружение „МИГ Раковски“, предвид обстоятелството, че по редица от 
мерките, залегнали в Стратегията, Община Раковски би могла да участва като Бенефициент. 

 
 

   
 
 

/10:25 – Г-н Йордан Христов Неделчев – излиза от залата/ 
 

 
 
г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 866/21.07.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на отчета за 
изпълнение на бюджета на Община Раковски за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
Г-жо Кориновска, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна 
записка от Павел Гуждеров - Кмет на Община Раковски и предлага да бъде приет отчетът към 
30.06.2017 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме!  
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 15       
Против: 1         
Възд.се: 2   
 
 
1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 406 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за периода от 
01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, чл. 30, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Раковски и чл. 16, т. 24 от Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община 
Раковски в търговски дружества. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за времето от 
01.01.2017 г. до 30.06.2017 г., както следва: 
 

 

Уточнен 
год.план към 
30.06.2017 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 
30.06.2017 г. 

лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 20 390 738 8 396 954 
В т.ч.:   
Държавни приходи 8 906 412 5 210 710 
Местни приходи 11 484 326  9 099 776 
2. ПО РАЗХОДА 20 390 738 8 396 954 
В т.ч.:    
Разходи за делегирани от държавата дейности – справка 
прил.№ 2 8 906 412 4 102 331 

Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности – справка прил.№ 3 252 894 99 974 

 Разходи за местни дейности – справка прил. № 4 11 231 432 4 194 649 
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3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    5 913 532 

В т.ч.:   
Остатък в делегираните от държавата дейности х 1 108 379 
Остатък в местните дейности х        4 805 153 

 
2. Приема отчета за капиталовите разходи за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 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 
30.06.2017 г. 

лв. 

ОТЧЕТ  
към 30.06.2017 

г. лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                  143 500  12 461 
2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       6 276 211  2 457 123 
3. Придобиване на НДА § 53 29 149  14 636 
4. Придобиване на земя § 54 40 000 16 806 
5. Капиталови трансфери § 55 0,00 0,00 

   
ВСИЧКО: 6 488 860 2 501 026 

 
   3. Приема отчета за разходите към 30.06.2017 година по отделни разпоредители с бюджети в 

системата на Общината – справка прил. № 6. 
 

   4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – справка 
прил. № 7. 

 
5. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 30.06.2017 г. по населени 
места – справка прил. № 8 и в общ размер, както следва: 

 
№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ Годишен 

план - лв. 

Отчет към 
30.06.2017 

г. 
I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 359 485 1 229 182 
1 Остатък от такса смет за 2016 година 0 168 559 
2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2017 г. 1 359 485 1 060 623 

3 
ПУДООС-Закриване и рекултивация на депо опасни 
отпадъци общинско депо    0 

II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 333 130 557 994 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 2 200 0 
2. Събиране и транспортиране на ТБО  590 129 250 010 

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 415 667 143 391 

4. 
Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 325 134 164 593 

ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 26 355 671 188 
  Компенсиране съгл. Р-е №264/Протокол №17 от 28.12.16 г     

ІV. Остатък в края на отчетния период след компенсирането   671 188 
 

    6. Приема отчета на “МБАЛ - Раковски” ЕООД за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.  
 
 
МОТИВИ: В изпълнение на чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет осъществява контрол и приема отчета за изпълнение на 
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бюджета и на всички контролирани от общината лица в подсектор “Местно управление” – 
“Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД (МБАЛ -Раковски). 
 В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет за времето от 01.01.2017 г. 
до 30.06.2017 година, както следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.; 
 Отчет за приходите за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. – справка прил. № 1; 
 Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ към 30.06.2017 г. – 

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

30.06.2017 г. – справка прил. № 3; 
 Отчет за разходите за местни дейности към 30.06.2017 г. – справка прил. № 4;                                                                                                        
 Отчет за  капиталовите разходи на общината към 30.06.2017 г.–справка прил. № 5;   
 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 30.06.2017 г. – 

справка прил. № 6; 
 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2017 г. – справка прил. № 7; 
 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 01.01.2017 г. 

до 30.06.2017 г.  – справка прил. № 8; 
 Отчет с натрупване за периода от 01.01. до 30.06.2017 г. на МБАЛ – Раковски. 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка тринадесета: Докладна записка с Вх. № 867/21.07.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно предоставяне на общински активи на 
Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет -  Раковски, да одобри 
предоставянето на активи – общинска собственост на ОП «Благоустрояване и превенция». 
Става въпрос за базата, на която ще бъде разположено предприятието и другият фундамент 
за … 
г-н Георги Лесов: Да. Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 16       
Против: 0          
Възд.се: 2                                                         
 
 
 
       
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 407 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предоставяне на общински активи на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
 
На основание: чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие за предоставяне на общински активи – недвижимо и движимо имущество, 
общинска собственост, като допълва в този смисъл Приложение № 1 към Решение № 392, 
взето с протокол № 24/28.06.2017 г., за стопанисване, ползване и управление на Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“, със Списък-активи, приложен към настоящото. 
2. Изпълнението на настоящото решение, включително изготвяне и подписване на Протокол 
за предаване на активите, се възлага на Кмета на Община Раковски.  
  
МОТИВИ: С Решение № 252, взето с Протокол № 17 от 28.12.2016 г., бе създадено Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“ /наричано по-долу за краткост 
„Предприятието“/, а с Решение № 275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. е приет 
Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие „Благоустрояване и 
превенция“ /наричан по-долу за краткост „Правилник“/. В раздел II Предмет на дейност, чл. 8 
т. 9 от Правилника е предвидено: „Стопанисва и поддържа предоставената му безвъзмездно 
общинска собственост“. В раздел III Имущество и финансиране, чл. 11 от Правилника е 
предвидено: „На Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за 
управление и стопанисване общинско имущество, съгласно Приложение № 1. 

На основание чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, имотите и 
вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически 
лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно чл. 52 ал. 1 от ЗОС, Общинското 
предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и 
услуги, финансирани от общинския бюджет.  
 Предвид изложените съображения възниква необходимост Общински съвет Раковски 
да даде съгласие за предоставяне на активи за стопанисване, ползване и управление на 
общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“. 
 
 
 

Допълнение на Приложение № 1 към Решение № 392, взето с протокол № 
24/28.06.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет – гр. Раковски 

 
 

С П И С Ъ К 
 

на общински активи – недвижимо и движимо имущество - 
общинска собственост, 

предоставени за стопанисване, ползване и управление 
на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 

 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ СТОЙНОСТ 
1. УПИ II-2728, кв. 150, с площ от 3091 кв. м. град 

Раковски 
1 40 587,92 лева 

2. Фундамент към сандвич-панел „Контейнер“, 
находящ се в УПИ II-2728, кв. 150, град Раковски 

1 12 312 лева 
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/10:30 – г-н Петър Милков Антонов – излиза от залата/ 

 
 

г-н Георги Лесов: Точка четиринадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
868/21.07.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен 
план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране 
на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 
01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от г-н Павел Гуджеров и предлага да приеме годишния план. Със 7 гласа – ЗА; 0- 
против; 0 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 2 
  
  
            
1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 408 
 

Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 
годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 
“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община 
Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
 
На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и т. 16 от 
Решение № 279 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  

 
   Приема информацията за извършените от Кмета на Общината  вътрешни компенсирани 

промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска 
отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на 
община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 1. 

 
 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и съобразно 
делегираните ми правомощия с Решение № 279 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 19/25.01.2017 г., представям на Вашето внимание информация за извършените 
вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 
отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 
 

 
 

                                                                                                                                               Приложение №1 
                                                                                                                                                           

За извършване на вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на 
дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на 

делегираните от държавата дейности” 
 

І. Извършени актуализации при ПРБ 

ПРИХОДИ                                
§§ 

       Изменение-лв. 

Други приходи 

     1.Други неданъчни приходи 
                               

36-19       +10827 
                                          

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ 
Изменение-
лв. 

Функция І – Общи държавни служби 

 В Дейност 1117 -  Държавни и общински    служби и дейности 
по  изборите х х 
1. За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 +2380 
2. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1156 

3. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +779 
4. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +346 
5.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +129 
6. Материали 10-15 -2613 
7. Вода, горива и енергия  10-16 -644 
8. Разходи за външни услуги 10-20 -1613 
9. Командировки в страната   10-51 +80 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1122 – Общинска администрация х х 
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1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-01 +1491 
2.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +8125 
3.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -9616 

Общо за дейността: х 0 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

В Дейност 1239 - Други дейности по вътрешната сигурност х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +10000 
2. Други плащания и възнаграждения 02-09 -10000 
3. Постелен инвентар и облекло 10-13 +250 
4. Материали 10-15 -250 

Общо за дейността: х 0 
                              
 IV Функция Здравеопазване 
 
В Дейност 1431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 
детска градина х х 
1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +171 
2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -171 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1437 - Здравен кабинет в детски градини и училища х х 
1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +420 
2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -420 
3. Материали 10-15 +149 
4. Разходи за външни услуги 10-20 -149 

Общо за дейността: х 0 

Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи х 0 

В Дейност 1526 - Центрове за обществена подкрепа  х х 
1. Осигурителни вноски от работодатели за Учителския 
пенсионен фонд (УчПФ) 05-52 +734 
2. Постелен инвентар и облекло  10-13 +2675 
3. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -3409 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1530 - Център за настаняване от семеен тип х х 
1. Храна 10-11 +1018 
2. Разходи за застраховки 10-62 +70 
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3. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +97 
4. Разходи за външни услуги  10-20 -1185 

Общо за дейността: х 0 

ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Функция  І - Общи държавни служби х х 

В Дейност 2122 – Общинска администрация х х 
1. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +21 
2. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +5 
3. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1205 
4. Разходи за външни услуги  10-20 -1231 

Общо за дейността: х 0 
 
 
 
 
В Дейност 2123 - Общински съвети х х 
1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 -136584 
2. За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 +136584 

3.Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 
обезщетения и разноски 10-92 +538 
4. Разходи за външни услуги  10-20 -538 

Общо за дейността: х 0 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

В Дейност 2283 - Превантивна дейност за намаляване на 
вредните последствия от бедствия и аварии х х 
1. Разходи за външни услуги  10-20 -535 
2. Материали  10-15 +535 

Общо за дейността: х 0 

Функция – V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

 
В Дейност 2524 – Домашен социален патронаж х х 
1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +55 
2. Постелен инвентар и облекло 10-13 +100 
3. Разходи за външни услуги 10-20 -155 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2525 – Клубове на пенсионера, инвалида и други х х 
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1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +100 
2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -100 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІ – Жил.строителство, благоустрояване и комунално 
стр-во 

В Дейност 2603 – Водоснабдяване и канализация       х х 
1. Вода, горива и енергия 10-16 +2151 
2. Материали  10-15 -2000 
3. Разходи за външни услуги 10-20 -2571 

4. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +2420 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2606-ИРПУМ х х 
1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +204 
2. Вода, горива и енергия 10-16 +2613 
3. Разходи за външни услуги 10-20 +38534 

Общо за дейността: х +41351 
От Дейност  2998 - РЕЗЕРВ 97-00 -41351 

В Дейност 2619-ДДЖСБРР х х 
1. Вода, горива и енергия 10-16 +2826 
2. Текущ ремонт 10-30 +1376 
3. Краткосрочни командировки в чужбина 10-52 +450 
4. Разходи за застраховки  10-62 +475 
5. Други финансови услуги  10-69 +8 

6. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +132 

Общо за дейността: х +5267 
От Дейност  2998 - РЕЗЕРВ 97-00 -5267 

В Дейност  2622 - Озеленяване х х 
1. Командировки в страната  10-51 +152 
2. Други финансови услуги  10-69 +7 
3.Разходи за външни услуги  10-20 -159 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2623-Чистота х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1133 
2. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +949 
3. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +184 
4. Командировки в страната  10-51 +67 
5. Разходи за застраховки  10-62 +1438 

6. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +42 
7. Материали  10-15 -1547 
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8. Разходи за външни услуги  10-20 -234685 
Общо за дейността: х -234685 

В Дейност  2998 - РЕЗЕРВ 97-00 +234685 

В Дейност 2626 - Пречистване на отпадъчните води от 
населените места х х 
1. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +800 
2. Разходи за застраховки  10-62 -800 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2629 - Други дейности по опазване на околната 
среда х х 
1. Вода, горива и енергия 10-16 +15 
2. Разходи за външни услуги  10-20 -15 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІІ – Почивно дело 
 

В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 
1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1072 
2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1072 
3. Разходи за застраховки  10-62 +115 
4. Материали  10-15 -115 

Общо за дейността: х 0 

В дейност 2745 - Обредни домове и зали х х 
1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +9000 
2. Други плащания и възнаграждения 02-09 -9000 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2759 – Други дейности по културата х х 
1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +2052 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +124 
3. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +69 
4. Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +28 
5. Текущ ремонт  10-30 +60 
6. Разходи за външни услуги  10-20 -2333 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 
 

В Дейност 2832-СДПРИП х х 
1. Разходи за външни услуги  10-20 +20197 
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2. Текущ ремонт  10-30 +174 
х +20371 

От Дейност  2998 - РЕЗЕРВ 97-00 -20371 

В Дейност 2849-Др.дейности по транспорта х х 
1. Вода, горива и енергия 10-16 +319 
2. Материали  10-15 -319 

Общо за дейността: х 0 

В дейност 2898 - Други дейности по икономиката  х х 
1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +5378 
2. Други плащания и възнаграждения 02-09 -7000 
3. Вода, горива и енергия 10-16 +1622 

Общо за дейността: х 0 

IІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ      

В Дейност 3122 - Общинска администрация х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -7000 

2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 
правоотношения 01-02 +7000 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 3326 - Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка х х 
1. Разходи за външни услуги  10-20 +2800 
От Дейност  2998 - РЕЗЕРВ 97-00 -2080 

В Дейност 3532 - Програми за временна заетост 
1. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +103 
От Дейност  2998 - РЕЗЕРВ 97-00 -103 

 
 

   
 
 
 
г-н Георги Лесов: Петнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 869/21.07.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно възмездно придобиване право 
на собственост на имот, собственост на физическо лице. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Общна Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри 
възмездното придобиване на имот от физическо лице с площ 413 кв. м., при цена 7 434 лв. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 15     
Против: 0          
Възд.се: 2                                                           
      
                   
1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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 № 409 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
 
Относно: Възмездно придобиване право на собственост на имот, собственост на физическо 
лице. 
 
На основание: чл. 21, ал. 4, във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 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. Общински съвет - Раковски актуализира «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.,  както следва: 

 
Променя римско V на “Обекти, за изграждането на които е необходимо придобиване на 

частни имоти или отчуждаването им.”  
Създава т. 1 към римско V с текст: 
Във връзка с осигуряване на достъп до имоти – частна собственост, които нямат излаз на 

улица по плана на гр. Раковски и реализиране на улица между ос.т. 1211 ÷1098, кв. 5, по 
регулационния план на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. 

Създава подточка а/ към т. 1  с текст: 
Придобиване на поземлен имот 501.2912, с площ 413 кв., представляващ улица между 

осови точки 1211 ÷1098, кв. 5, по регулационния план на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. 
Създава римско VI с текст Заключение  
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие Община Раковски да придобие възмездно 

собствеността върху следният  имот - частна собственост: 
ПИ №  501.2912, кв. 5, с площ 413 кв. м, собственост на Венцеслав Данчев Айлов от гр. 

Раковски, бул. „Г. С. Раковски” № 106, вх. ”Б”, ет. 5, ап. 37, с пазарна стойност от 7`434 лв. 
/седем хиляди четиристотин тридесет и четири лева/, съгласно пазарната оценка на имота, 
изготвена от лицензиран оценител. 
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3. Общински съвет - Раковски одобрява пазарната оценка, изготвена от лицензиран 
оценител за имота, който следва да бъде придобит. 

4. Възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор за ПОКУПКО – ПРОДАЖБА с 
лицето, собственик на гореописания имот. Всички дължими данъци и такси са за сметка на 
Община Раковски. 

          
МОТИВИ: Съгласно влязъл в сила ПУП на гр. Раковски, одобрен със Заповед № АБ-
129/27.09.2016 г. на Кмета на Община Раковски е образуван ПИ № 501.2912, кв. 5 с площ 413 
кв. м., находящ се в кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, отреден за „второстепенна улица” за 
обслужване на съседни имоти, за които няма друг достъп. 
 С оглед реализирането на гореописаната улица, възниква необходимост от 
придобиване на отредения за второстепенна улица ПИ № 501.2912, кв. 5, собственост на 
Венцеслав Данчев Айлов от гр. Раковски, бул. „Г. С. Раковски” № 106, вх. ”Б”, ет. 5, ап. 37.  
 С Решение № 360, взето с протокол № 23/31.05.2017 г. на ОбС - Раковски е дадено 
съгласие за придобиване възмездно право на собственост чрез замяна с общински имот, 
съгласно което Венцеслав Айлов трябва да заплати разликата от 284 кв.м за сумата от 5`112 
лв.  
 Със Заявление с Вх. № 94Я-185-1/17.07.2017 г. от Яна Йозова Балджийска, действаща 
като представител на Венцеслав Айлов чрез Пълномощно с рег. № 1539/19.04.2017 г., е заявен 
отказ за извършване на замяната, тъй като сумата от 5`112 лв., която трябва да бъде заплатена 
за уравняване на дяловете не удовлетворява заявителите. Молят да им бъде изплатена 
стойността от 7`434 лв., представляваща пазарната оценка на ПИ № 501.2912, кв. 5, с площ 413 
кв. м., находящ се в кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, отреден за „второстепенна улица” 
собственост на Венцеслав Данчев Айлов. 

 
   

 
г-н Георги Лесов: Шестнадесета точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по здравеопазване и 
социална дейност разгледа постъпилите молби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, одобри следните граждани: 
 

- Михаил Арлашки от гр. Раковски; 
- Любомир  Маджарски от гр. Раковски и 
- Милко Терзийски от с. Белозем.  

 
Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 16     
Против: 1      
Възд. се: 0                          
 
 
1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов  
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  



стр. 40 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 410 

 
Взето с Протокол № 25/26.07.2017 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. Михаил Иванов Арлашки с ЕГН: 520202**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Петър Богдан” № 80, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Любомир Иванов Маджарски с ЕГН: 940628**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Петър Богдан” № 12, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

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

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Последна точка от Дневния ред - седемнадесета: Питания. 
Заповядайте, г-жо Джатова!  
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмет, аз имам един сигнал, по- скоро молба. На територията на 
нашата Община има две бензиностанции „ЛУКОЙЛ”, които са в страшно мръсно състояние. 
Няма такова мръсно място никъде в Общината, колкото на самите бензиностанции. Смятам, 
че е обидно, ако щете, към нас, като жители на Общината да е в такова състояние. Тия 
управители,  така ли нямат очи? Имаме възможност по Наредба № 1, според мен, да им 
направим забележка, някаква възможност за санкция … Те просто не поддържат 
пространството покрай самата бензиностанция. По входовете на бензиностанциите от двете 
страни на „ЛУКОЙЛ”, както и кошовете за смет, които са, са в невъобразимо състояние. На 
мен специално ми е наитина обидно, че тези хора могат да държат в такова състояние 
поверените им заведения. Никъде по пътя, по магистрала „Тракия”, няма такова нещо като 
входа на нашата бензиностанция. Не знам дали има някакви ограничения за това, че е 
бензиностанция или е на магистралата. Дали е държавна собственост. В нашето землище е, 
затова ми Ви моля, ако има някаква възможност да им се направи забележка. Просто е 
старшно мръсно. При положение, че печелят от спирането на хора, би трябвало да 
поддържат в едно нормално състояние. И мисля, че това е наш дълг. Съжалявам, че Ви 
натоварвам с още един ангажимент, но не виждам на кого да го кажа.  
г-н Павел Гуджеров: Г-жо Датова, честно така … на първо мислене, не виждам как можем да 
задължим някой вътре в двора си …  
г-жа Мария Джатова: Това не му е двор. Това е към входа на бензиностанцията. 
г-н Павел Гуджеров: Да поддържат чисто? Нека да проверим! Наистина за първи път се 
сблъсквам с такъв проблем.  
г-жа Мария Джатова: Не зная, но там, според мен, не е тяхна собственост, това е общинско. 
Просто е много мръсно, обърнете внимание. На нищо не прилича!  
г-н Павел Гуджеров: Не мисля, че имаме компетенции, но ако имаме ще ги приложа! 
г-жа Мария Джатова: Благодаря Ви! 
г-н Павел Гуджеров: Моля.  
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г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. В такъв случай закривам заседанието. Лек и 
успешен ден! И на тези, които празнуват – весел празник. 
 

 
 

/Заседанието приключи в 10:38 часа/ 
 

 
 
 
 
 
 
                              
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

           
               /Георги Лесов/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 
 

                                                                                                 /Славка Гълева/ 


