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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 № 27 

 

от 27.07.2017 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 16:10 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет – Раковски  

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Ралица Костадинова Сатанска, 
Йордан Христов Неделчев, Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан 
Йозов Пенсов, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел 
Георгиев Матански, Мария Димитрова Нанчева, Георги Борисов Панов, Петър Григоров 
Терзийски, Запрян Петков Запрянов, Виктор Петров Узунов, 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 
Йовко Стефанов Романов  – 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 
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на кметство Болярино 
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден, колеги! Моля, да запазим тишина, за да започнем нашата 
работа! Радвам се, че всички сте налице в този късен час. Имаме необходимия кворум, за 
откриване на редовното заседанието на Общински съвет -  Раковски за месец септември. 
На заседанието присъстват: г-н Павел Гуджеров - Кмет на Община, зам. кметове на 
Общината, кметове на кметства, представител на местните медии, и проявили се хора и 
прославили името на Община Раковски. Всички материали бяха разпратени до Вас. 
Разгледани са на Постоянните комисии и на базата на това е съставен Проекто-дневният ред. 
Има ли предложения, някакви други, относно така предложеният Дневен ред? Виждам, че 
няма. В такъв случай, моля да гласуваме така предложения Дневния ред! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
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. Връчване на грамоти. 
    
2. Докладна записка с Вх. № 923/12.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 
10.12.2012 г. след проведен публично оповестен конкурс, между Община Раковски 
(наемодател) и Ирина Михайлова Стамболийска (наемател). 
 
3. Докладна записка с Вх. № 926/14.09.2017 г. Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на подготовката за проектобюджет за 2018 г. и 
актуализираната бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2020 г. на 
Община Раковски. 
 
4. Докладна записка с Вх. № 927/14.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 742365, с площ 0,277 дка, находящ се в гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив в местността “Геренча” с НТП от  „Полски път” на „Друга 
селск. територия”. 
 
5. Предложение с Вх. № 928/14.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с учредяване право на строеж върху 
урегулиран поземлен имот Х-528, кв.13 - частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Раковски, кв. Секирово, отреден за “Жилищно строителство”, за изграждане на сграда 
„гараж” с площ 40,40 кв. м. 
 
6. Предложение с Вх. № 929/14.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с безвъзмездно право на ползване на 
имот - частна общинска собственост. 
 
7. Предложение с Вх. № 930/14.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г. и отдаване под наем на терени от 19.5 кв. м. и 21.1 
кв. м по чл. 56 от ЗУТ, за поставяне на ВПС по схема, утвърдена с Решение XI, взето с 
протокол № 26 от 23.08.2017г. на ЕСУТ, находящи се в с. Белозем, общ. Раковски, ул. 
„Родопи“, между  ос. т. 212 и 213  пред кв. 68 по плана на с. Белозем. 
 
8. Предложение с Вх. № 931/18.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с учредяване право на ползване на имот - 
частна общинска собственост. 
 
9. Предложение с Вх. № 932/18.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г. и отдаване под наем на терен от 10 кв. по чл. 56 от 
ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 28 от 
13.09.2017 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на 
с. Белозем. 
 
10. Предложение с Вх. № 933/18.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР на гр. 
Раковски, кв. Секирово, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски  за УПИ ІІ, ІІІ, 
ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и ХХV в кв. 4 и на кадастрален план за имоти № 502.505, 502.511, 502.513, 
502.515, 502.518 и 502.657. 
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11. Докладна записка с Вх. № 934/19.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 060066, с площ 0.690 дка, находящ се в землището на с. 
Белозем, община Раковски, област Пловдив, в местността “Саите” от имот  с  НТП „Полски 
път” на „Друга селск. територия”. 
 
12. Докладна записка с Вх. № 935/19.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с безвъзмездно предоставяне за 
управление на юридически лица на бюджетна издръжка, представляващи „Детски 
заведения” на имоти – публична общинска собственост за образователни нужди. 
 
13. Предложение с Вх. № 936/20.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
 
14. Предложение с Вх. № 937/20.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост. 
 
15. Предложение с Вх. № 938/20.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно определяне на имот – публична общинска собственост за обект от 
първостепенно значение и актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. 
 
16. Предложение с Вх. № 939/20.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
 
17. Предложение с Вх. № 940/20.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на кадастралния план  
за ПИ  № 538 и на ПУП-ПР за УПИ  І-538  и УПИ ХVІ - общ., кв. 83 по плана на с. Белозем. 
 
18. Предложение с Вх. № 941/20.09.2017 г. от Стефан Йозов Пенсов – общински съветник от 
БМРО – БНД, относно промяна наименованието на ул. „Винга” в гр. Раковски, обл. Пловдив на 
ул. ” Тодор Александров”. 
 
19. Докладна записка с Вх. № 943/21.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно предложение за именуване на площад № 1, намиращ се на територията 
на с. Шишманци. 
 
20. Предложение с Вх. № 945/21.09.2017 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, 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 053039 с НТП -
нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ-
053039-Обществено-обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни моторни превозни 
средства; транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или 
отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането 
и/или ползването на обект: „Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства 
(МПС)“.  
 
21. Предложение с Вх. № 946/21.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен План за „Трасета за външно 
водоснабдяване и канализация“ преминаващи през ПИ 034 149 - канал; ПИ 034 239 - пасище, 
мера; ПИ 034 240 - пасище, мера; ПИ- 034 143 и ПИ 034 155 – улица, за захранване на УПИ- 
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VІІІ-790-Стопанска дейност /ПИ-034314 и ПИ-034315/, местност „Перселик“ в землището на с. 
Стряма, община Раковски. 
 
22. Докладна записка с Вх. № 948/21.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 
01.12.2010 г. след проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда – 
частна общинска собственост, между Община Раковски (наемодател) и „ИВИГРИ ТРАНС“ 
ООД (наемател). 
 
23. Предложение с Вх. № 949/21.09.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализация на разчета за капиталови разходи и актуализация на текущи 
ремонти на Община Раковски за 2017 г.  
 
24. Докладна записка с Изх. № 246/25.09.2017 г. от Георги Лесов – Председател на ОбС – 
Раковски, относно създаване на наблюдателна комисия и избор на състав. 
 
25. Отпускане на еднократни помощи. 
 
26. Питания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред: Връчване на грамоти. 
Знаете, от известно време имаме традиция да награждаваме проявили се наши съграждани 
и прославили общината. 
 На 3-ти септември в Раковски се проведе кръг от Републиканско първенство по стрийт 
фитнес. За тези, които не са запознати, от тази година вече има официално създадена 
Пловдивска федерация по стрийт фитнес и Раковски беше домакин на кръг от 
републиканското първенство. В него взеха участие над 50 човека от цялата страна, както и 
местни момчета, които се представиха много добре, двама от които взеха достойните трето 
и четвърто място на турнира за момчета над 16 години. Затова искам да поканя отпред 
Младен Маринов, който зае четвърто място и Теодор Власов, който се класира на трето 
място. 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

г-н Павел Гуджеров: Традиция е да казваме, че Вие наистина сте гордост за нас. Това е един 
от най-тежките спортове, които поне аз съм виждал. Не знам дали колегите са запознати и 
дали някой от Вас е отделил време да види, тези симпатяги на какво са способни. На мен 
честно казано като се хваната за лостовете ми изгледжат като извънземни. Страхотно 
представяне. Конкуренцията беше убийствено жестока. Надяваме се традицията в този дух 
да продължи и Вие да сте именно лидерите, които ще продължат да я развиват. За тази 
година има един изграден стриит фитнес в Момино село. По волята на общинските 
съветници, ако решат за догодина ще изградим такива в Стряма и в Белозем, за да можем 
да вървим все по напред. Най - сърдечни благодарности за Вашата всеотдайност. 
Поздравления! Пожелавам Ви да бъдете все такъв светъл пример. Благодаря Ви! 

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 
/Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров връчва грамоти на Теодор Власов и Младен 

Маринов за постигнати спортни успехи/ 
 

 
г-н Георги Лесов: На второ място искам да Ви дам малко информация за Велизар Василев и 
Катя Башева.  
 От 3-ти до 6-ти септември тази година Представителен фолклорен ансамбъл „Слав 
Бойкин” при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Раковски участва на 3-тото издание на 
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Национални фолклорни празници „Приморска перла”, гр. Приморско. Ансамбълът се 
завърна с големи и престижни награди и отново прослави града и общината ни. Народният 
хор към ансамбъла получи наградата на Българското национално радио, връчена лично от 
Диригента на радиото – Димитър Христов, а неуморните танцьори, които завладяха сърцата 
на публиката и на журито заслужено станаха Лауреати на конкурса. Голяма заслуга за всичко 
това имат не само танцьори и певици, но най-вече техните ръководители. Като за пореден път 
те берат плодовете на своя труд. Това са именно хората Велизар Василев – хореограф на 
ансабъла и Катя Башева - диригент на народен хор. Заповядайте, г-жо Башева! 
г-н Павел Гуджеров: И към Вас поднасям най-искрени благодарности за това, че съхранявате, 
пазите традициите и успявате да ги развивате. Разбира се, няма да спестя благодарности и 
към г-н Стрехин, който срамежливо гледа надолу. За това, че всеотдайно всички Вие успявате 
да поддържате пламъка жив. И животът на Читалището върви към все по-добро. Благодаря Ви 
за това, което правите! Продължавайте все така! 
г-жа Катя Башева: Благодаря! 
 

/Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров връчва грамоти на Велизар Василев и Катя 
Башева за издигане авторитета на Общината/ 

 
 
г-н Велизар Василев: Ще продължим да работим в този дух и да прославяме името на гр. 
Раковски. Благодаря Ви, че ни оценихте! 
г-н Павел Гуджеров: Вие сте един пример за постоянство, и показвате, че с труд и усилия, 
всичко е възможно. Благодарим Ви още един път! 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

   
 

г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 923/12.09.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно удължаване срока на договор 
за наем на недвижим имот, сключен на 10.12.2012 г. след проведен публично оповестен 
конкурс, между Община Раковски (наемодател) и Ирина Михайлова Стамболийска 
(наемател). 
г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
одобри удължаването срока на договора между Община Раковски и г-жа Стамболийска.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 1       
Възд.се: 0     
                                          
 
1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 426 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 10.12.2012 г. 
след проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – 
публична общинска собственост (ПОС), в сила от 10.12.2012 г. до 10.12.2015 г., удължен с 2 
години съгласно анекс от 01.12.2015 г. между Община Раковски (наемодател) и Ирина 
Михайлова Стамболийска (наемател). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на договор за наем 
на недвижим имот, сключен на 10.12.2012 г. след проведен конкурс за отдаване под 
наем на недвижим имот между Община Раковски (наемодател) и Ирина Михайлова 
Стамболийска (наемател). 

2. Договорът да бъдат удължен с 5 /пет/ години.    
3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване 

срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 94И-1771-
1/31.08.2017 г. от Ирина Михайлова Стамболийска, с което е заявила желание да бъде 
удължен срокът на сключен между нея и Община Раковски договор за наем на недвижими 
имоти – описан в договор за наем от 10.12.2012 г.  Срокът на договора е бил удължен веднъж с 
анекс от 01.12.2015 г. между страните, съгласно който договорът е в сила до 10.12.2017 г.  
В съответствие с чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Раковски, наемните договори могат да бъдат 
продължени по искане на наемателите със съгласие на Общински съвет за нов срок, до 
максимално допустимия по закон. Искането е подадено не по-късно от един месец преди 
изтичането на срока на договора. 

 
   

 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 926/14.09.2017 г. 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на подготовката 
за проектобюджет за 2018 г.  и актуализираната бюджетната прогноза за местните дейности 
за периода 2019 - 2020 г. на Община Раковски. 
Г-жо Кориновска, Вашата Комисия е водеща. 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, уважаеми Кмет, 
Комисията разгледа Докладната и дава своето съгласие да се приеме тази Докладна. С 4 
гласа – ЗА, 1 – възд. се и 1 – против. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. В такъв случай, 
моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 1       
Възд.се: 3                                                          
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1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за   
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 427 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на подготовката за проектобюджет за 2018 г. и актуализираната 
бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2020 г. на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на община Раковски и съобразно указанията на 
Министерство на финансите БЮ № 4/01.09.2017 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 37 от 19 януари 2017 г. за бюджетната 
процедура за 2018 г. и Писмо Изх. № БЮ-1 от 08 февруари 2017 г. на Министерство на 
финансите,  Общински съвет – Раковски: 

1. Одобрява подготовката за проектобюджет за 2018 г., актуализираната бюджетна 
прогноза за местните дейности за периода 2019-2020 г., постъпленията от местни приходи и 
на разходите за местни дейности на Община Раковски, съгласно Приложение № 8 към 
Писмо с Изх.№ БЮ-4 от 01 септември 2017 г. на Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020 г. на 
община Раковски, съгласно Приложение № 6г към Писмо с Изх. № БЮ-4 от 01 септември 2017 
г. на Министерство на финансите; 

3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 
разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2020 г. на община Раковски, 
съгласно Приложение № 1а към Писмо с Изх. № БЮ-4 от 01 септември 2017 г. на 
Министерство на финансите; 

4. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на 
„МБАЛ Раковски”ЕООД, гр. Раковски, съгласно Приложение № 10а към Писмо с Изх. № БЮ-4 
от 01 септември 2017 г. на Министерство на финансите. 
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МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 37 от 19 януари 2017 г. се определя бюджетната 
процедура за 2018 г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на 
бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели 
от единната бюджетна класификация.  

 С писмо, Изх. №  БЮ-4 от 01 септември 2017 г. на Министерство на финансите 
са дадени указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето 
на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на 
актуализираните бюджетни прогнози за периода 2019-2020 г. 

 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 
параметри в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2017 г. за финансиране на 
местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за 
общината, приети с бюджета за 2017 г. Трансферите за местните дейности и целевата 
субсидия за капиталови разходи за периода 2018-2020 г. са разчетени в съответствие с 
одобрените държавни трансфери, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Р 
България за 2017 г. Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на 
събираемостта им през предходните три години и в съответствие с приетите размери на 
местните данъци и такси в общинските наредби.  

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

 
Размерите на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл. 3 ал. 3 и чл. 20 ал. 1 т. 1 
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на 
обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  
♦ Общите  изисквания и насоките  за разработване  на  бюджетните  прогнози  за 2018 
- 2020 г., съгласно раздели І и ІІ от писмо БЮ №4/01.09.2017 г. на МФ;  
♦ Приетата от общинския съвет Наредба за  условията и реда за съставяне  на 

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

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

приоритетите на местната общност.  
Разходите за периода 2018-2020 г. са ограничени до размера на собствените приходи 

и трансфери, като не  е  допуснато планиране  на разходи, срещу  които няма очаквани 
постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 
общината по години за периода 2018-2020 г. е изготвена  по функции и групи.  

В   прогнозата   2018-2020  г. съгласно указанията на МФ  не  са планирани разходи за 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в 
местните дейности, утвърдена с бюджет 2017 г. Прогнозите за осигурителните вноски са 
изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, 
ДЗПО и ЗОВ.  

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

 През следващите три години община Раковски не планира поемането на нов 
дълг /Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за лихви 
по поетия към момента от общината дълг. 

 Съгласно Писмо, Изх. № БЮ-4 от 01 септември 2017 г., кметът на общината е 
задължен да представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2018-2020 
г. и за болниците с преобладаваща общинска собственост (Приложение 10а, включващо 
информация за приходите и разходите и за активите и пасивите с отчетни данни за 2015 и 
2016 г., разчет за 2017 г. и прогноза за периода 2018-2020 г. на „МБАЛ Раковски” ЕООД). 
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г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 927/14.09.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 742365, с площ 
0,277 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в местността 
“Геренча” с НТП от  „Полски път” на „Друга селск. територия”. 
Г-н Ячев, отново моля за становище! 
г-н йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски  и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяна 
начина на трайно ползване на цитирания от Вас имот. Става въпрос за комасиране на 
прилежащи площи по молба на Йовко Бонев Рончев, който е собственик на имотите около 
този път, който реално не се ползва по необходимост.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                                
 
 
1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова - за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 428 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 742365, с площ 0,277 дка, находящ се в гр.Раковски, община Раковски, 
област Пловдив в местността “Геренча” с НТП от  „Полски път” на „Друга селск. територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

 Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Полски път” на  „Др. 
селск. територия” на следния имот - публична общинска собственост: 
     - ПИ № 742365 с площ 0,277 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Геренча”. 
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МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№ 94Й-1520-1/06.07.2017 г. от Йовко Бонев Рончев,  с искане за закупуване на ПИ 742298, който 
е част от новообразувания ПИ № 742365, с площ 0,277 дка, находящ се в гр. Раковски, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Геренча”, НТП „Полски път”, с цел комасация и 
осъществяване на инвестиционни намерения.  
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 928/14.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., във 
връзка с учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот Х-528, кв.13 - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Раковски, кв. Секирово, отреден за “Жилищно 
строителство”, за изграждане на сграда „гараж” с площ 40,40 кв. м. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
учредяването на право на строеж в полза на Велко Иванов Далов за строежа на гараж. Правя 
едно уточнение, че човека си е построил къща на общински имот и тогава му е било също 
учредено право на строеж върху този имот. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 429 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с учредяване право на строеж върху 
урегулиран поземлен имот Х-528, кв.13 - частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Раковски, кв. Секирово, отреден за “Жилищно строителство”, за изграждане на сграда 
„Гараж” с площ 40,40 кв.м. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 49, ал. 4, т. 6 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
/НРПУРОИ/ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІV “Учредяване право на строеж за изграждане на  допълващо 
застрояване през 2017 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017 г., следния имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив: 

 
   2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху горепосочения 

имот в полза на Велко Иванов Далов, адрес: гр. Раковски, ул. ”Р. Даскалов” № 41, за 
построяване на „Гараж“ - допълващо застрояване на 1 /един/ етаж с 40,40 м2 /четиридесет 
цяло и четиридесет кв.м. / разгъната застроена площ. 

 3. Правото на строеж се учредява за сумата от 259,00 лв. /двеста петдесет и 
девет/лева. 
             4. В случай, че в 5 /пет/ - годишен срок от подписване на договора титулярът на 
учреденото право на строеж не извърши строителството на гараж по одобрен архитектурен 
проект, правото на строеж се погасява в полза на собственика на земята. 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила молба с вх. 
№ 94В-139-1/12.07.2017 г. от Велко Иванов Далов, адрес: гр. Раковски, ул. „Р. Даскалов“  № 41 
за учредяване право на строеж върху общински имот за построяване на гараж. Същият е с 
учредено право на строеж за построяване на къща, като същата  изградена и прехвърлена в 
собственост на лицето Велко Иванов Далов, съгласно нот. акт. № 48, т. VI, д. 2038/1986 г. и реш. 
№ 152/17.06.1987 г. на ПРС.  
 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 929/14.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., във 
връзка с безвъзмездно право на ползване на имот - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да учреди 
безвъзмездно право на ползване за имот 066001. Става въпрос за обособяване на нова 
влажна зона в землището на с. Белозем. От „Зелени Балкани” е молбата и този път.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги? Няма въпроси. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                                                                      

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 
УПИ Х-528, кв.13, гр. Раковски, Община 

Раковски, АОС № 1396/26.02.2007 г. 
Жилищно строителство 794 
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1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

             
                                
 

Р Е Ш Е Н И Е № 430 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с безвъзмездно право на ползване на имот - 
частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 4 и чл. 39, ал. 
2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 

       1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2017 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, взето с 
Протокол № 19/25.01.2017 г. следния имот -  частна общинска собственост: 
     -  ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост” с НТП „Др. изост.нива”, АОС №4106/12.07.2017 г. 
       2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху гореописания 
имот в полза на СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” гр. Пловдив, ЕИК 825349081, ул.”Скопие” № 1, 
представлявано от Димитър Попов - Председател на УС. 
       3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване 10 /десет/ години. 
       4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме законовите действия за 
сключване на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-885-1/28.02.2017 г. от „Зелени балкани” – Сдружение с нестопанска цел, ЕИК 
825349081, гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 1, офис 9 и 10, представлявано от председателя си 
Димитър Попов, с което се иска  предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху  ПИ 
№ 066001 – частна общинска собственост, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов мост” с НТП „Др. изост.нива”.  
Начинът на трайно позлване на гореописания имот е променен с Решение № 332, взето с 
Протокол № 21/29.03.2017 г. на ОбС Раковски, а с Решение № 368, взето с Протокол № 
23/31.05.2017 г. на ОбС Раковски  имота е обявен за частна общинска собственост. 
 Сдружението изготвя проект за възстановяване на влажни ливади в землището на 
Европейско село на Щъркелите – с. Белозем. Инициативата е на Фондация EURONATUR и 
Фондация CICONIA. Крайната цел на проекта е възстановяване на естествения вид на 
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влажните ливади и подобряване на хранителната база на белия щъркел. Осъществяването на 
този проект би довел до преки ползи и за редица други значими видове водолюбиви птици, 
обект на защита по ЗБР, като Калугерица /Vanelus vanelus/, Кокилобегач /Himantopus 
himantopus/, Кафявокрил огърличник /Черен щъркел /Ciconia nigra/, Малка бяла чапла 
/Egretta garzetta/, Синявица /Corracias garrulus/ и др. Тази дейност е част от Местния план за 
действие за Белия щъркел на с. Белозем. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 930/14.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. и 
отдаване под наем на терени от 19.5 кв. м. и 21.1 кв. м по чл. 56 от ЗУТ, за поставяне на ВПС по 
схема, утвърдена с Решение XI, взето с протокол № 26 от 23.08.2017г. на ЕСУТ, находящи се в 
с. Белозем, общ. Раковски, ул. „Родопи“, между  ос. т. 212 и 213  пред кв. 68 по плана на с. 
Белозем. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
поставянето на ВПС на цитираните от Вас улици, чрез провеждането на конкурс. Като 
предложението на Комсията е срокът за поставянето на тези временно преместваеми 
съоръжения, да бъде една година. Ако хората не са добросъвестни собственици, за да 
имаме възможност да прекратим договора с тях, след една година.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Заповядайте, г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова: Само бих искала да се допълни за какво ще е конскурсът? Конкурсът 
трябва да има някакви основания. За какво ще се отдава под наем? 
г-н Георги Лесов: Автоспирки.  
г-жа Мария Джатова: Спирки. 
г-н Павел Гуджеров: Не, според мен, г-жа Джатова пита за какво ще се използват 
павилионите. За търговска дейност. 
г-жа Мария Джатова: А конкурсът за какво ще е? 
г-н Павел Гуджеров: Казано е - на спечелилия да построи спирка. 
г-жа Мария Джатова: Ами като са два павилиона, кой ще го построи? 
г-н Георги Лесов: За всеки един. 
г-жа Мария Джатова: Всеки ще стори спирка? 
г-н Георги Лесов: Да. 
г-жа Мария Джатова: Не ви разбрах? 
г-н Георги Лесов: За всяко ВПС, отделен конкурс, не един общ за двата имота.  
г-жа Мария Джатова: Добре и какво ще е основанието? Значи, те ще го вземат там с 
търговска цел и ще построят спирка. Това ли е основанието, за да има конкурс? Значи, ние 
не го пускаме под наем, а го пускаме чрез конкурс.  
г-н Георги Лесов: Пак под наем, но чрез конкурс. 
г-жа Мария Джатова: Да, но тогава трябва да имаме някакаво основание. Ние го правим, 
когато искаме да изградим точно нещо определено.  
г-н Георги Лесов: Ние искаме две спирки. 
г-жа Мария Джатова: Така, другия ми въпрос! Може ли, ако обичате да пуснете скицата на 
имота?  
г-н Георги Лесов: Ето я скицата. 
г-жа Мария Джатова: Така. Към настоящия момент павилионите се намират, да обясня на 
колегите..., това където пише 350, от едната страна и от другата страна, са двата павилиона.  
Сега ние ги изместваме с около десетина метра на друго място. 
г-н Георги Лесов: Ами, вижте сега, по принцип, ние не ги местим. Локацията е там където са 
си били. Няма да бъдат местени.  
г-жа Мария Джатова: Да, обаче това е одобрената схема. Ако някой спечели, той направо 
да сложи павилиона си, там където ние сме дали в момента. 
г-н Георги Лесов: Ами, вижте тази схема е начертана от архитекта. Вече за самата локация 
трябва да дойде геодезист, след като има спечелил конкурса, който ще им каже:  - „Да, ето, 
Вие ще бъдете от тук до тук.”  
г-жа Мария Джатова: Да, обаче ... петното, което е дадено, е дадено …  
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г-н Георги Лесов: Съгласен съм, но е схема. Не е точно локализирано… Павилионите няма да 
се местят от сегашната им локация. Говорихме по тази тема с г-н Архитекта, той каза, че така 
трябва да изглежда скицата. Вече при евентуално достигане на подписване на договор, ще 
има геодезист, койтода отиде да „удари” точните точки …  
г-жа Мария Джатова: Само че, колега Лесов, ние в момента, в който пуснем този конкурс 
имаме някакви определени условия. Ние казваме: - „Ето вижте схемата, тук ще си поставите 
павилионите.” Идва една софийска фирма, която съм сигурна, че няма да ни позволи и е 
права, да държим павилионите където ние сега сме ги сложили, а не където е нарисувано. В 
това съм абсолютно убедена.  
г-н Георги Лесов: Добре, аз пак Ви казвам, архитектът ме увери, че това било сегашното 
състояние на имота.  
г-жа Мария Джатова: Аз съм абсолютно сигурна. Натоящето е между това, което пише 350 от 
двете страни. Там са сегашнте павилиони. Цифричката 350 е едното павилонче, а другото е 
на празното място. Аз само обръщам внимание, защото според мен това е проблем. И ако 
позволите ще каже още две, три думи.  
г-н Георги Лесов: Да. 
г-жа Мария Джатова: Колеги, малко от Вас си спомнят, че ние преди две, три години за 
пореден път удължихме срока на договор за наем на тези два павилиона. Към оня момент 
бяхме в добри отношения с кмета на селото и изрично го говорихме, че всички павилиони ще 
бъдат преместени там където се намира павилиона на г-жа Стамболийска, за която ние 
гласувахме отначало. Това щеше да става търговска улица и по нашата друга главна улица, 
визирам тази, няма да има павилиони. За това се съгласихме да удължим още две години и 
тези хора, които ползват павилоните да си намерят друг начин за изместване на своя бизнес. 
Което те и направиха. Въпреки това сега обаче, разбирам, че отново ще дадем възможност 
те да изградят явно нови павилиони, нали така? Нови павилиони и две спирки. Считам, че там 
не мястото нито за павилиони, за спирка – Да – има нужда. Макар, че движението ще се 
обърне  след известно време и там няма да има нужда и от спирка, но това е друг въпрос. 
Затова категорично казвам, че ще гласувам – Против. И Ви призовавам да го направите. 
Въпреки, че не вярвам, че ще чуете моя призив. Или най- малкото, което е, да бъде отложена 
тази докладна за разглеждане, защото това, което се твърди, не е вярно. Нека да се направи 
ново заснемане, нека се види къде са павилионите в момента. Те не са на тези места. Знам, 
че има и жалби от двамата собственици на УПИ – 14 -650 и УПИ 18-650, тъй като достъпът им 
до имотите е абсолютно затворен. И тези хора няма как да влзязат до имоте си. Да, в Белозем 
има жалба от собственика на 18 – 650. Пише, че и копие до Вас е изпратено. Така, че не знам 
дали е стигнал или не е. Мен от Кметството ми казаха.  
г-н Георги Лесов: Някой е спестил придвижването.  
г-жа Мария Джатова: Не зная, но аз я видях. Секретарката на Кметството ми каза: - „Има 
жалба.”, и ми я показа жената. Така че Ви моля,  най – малкото да го отложим за обсъждане. 
И още повече, смятам, че когато ние гласуваме един конкурс, то ние трябва да имаме точно 
критериите за този конкурс. Кой ще може да кандидатства и за какво ще се кандидатства. 
Това винаги сме го правили и на павилионите, които бяха срещу банка ДСК в Секирово. И на 
други места, където сме искали да ограничим хората, които ще кандидатстват. За да се 
направи нещо точно специално. Винаги сме имали критериите, по които ще се кандидатства 
по този конкурс. И… това е моето становище. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други мнения? 
г-н Иван Рангелов: Мисля, че е права. Ако наистина застават пред… Онова момче инвестира 
страшно много пари. Ние заедно ходихме да решаваме къде ще бъде тротоар, зелена площ 
и т.н. И ако това наистина се случва в тоя момент, цялата тази инвестиция… Нали идеята беше 
той да построи тротоара за негова сметка. И ако сега просто изполваме тоя фундамент да 
поставим два павилиона там! Ако това нещо е вярно така както е начертано, дайте да го 
проверим наистина.  
г-н Георги Лесов: Добре колеги. Нямам против. Предлагам процедурно гласуване за 
изключване на тази точка от Дневния ред.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20    
Против: 1          
Възд.се: 0      
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ТОЧКАТА ОТПАДА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД! 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № 931/18.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., във 
връзка с учредяване право на ползване на имот - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
учредяването на безвъзмездно право на ползване за описания имот. Става въпрос за ловната 
дружинка на с. Белозем. Искат да си правят ловна хижа.  
г-н Георги Лесов: Добре, колеги. Въпроси и предложения, има ли? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20      
Против: 1          
Възд.се: 0                        
 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

               
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 431 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с  Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за 
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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взето с Протокол №19/25.01.2017 г., във връзка с учредяване безвъзмездно право на ползване 
на имот - частна общинска собственост.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 4 и чл. 39, ал. 
2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
1.  Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за 

разпореждане през 2017 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с  Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., следния имот -  частна общинска собственост: 

- ПИ № 000882, с площ 1,967 дка, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, Област 
Пловдив, местността “Адата”, АОС №4109/12.07.2017 г. 

       2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел с обществено полезна дейност „Ловно-рибарско дружество 
„Средногорец“, гр. Брезово, представлявано от Радньо Манолов - Председател на УС. 
       3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване 10 /десет/ години. 
       4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме законовите действия за 
сключване на договор. 
 
           
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-1299-1/14.09.2017 г. от Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност 
„Ловно-рибарско дружество „Средногорец”, БУЛСТАТ 115631175, адрес: гр. Брезово, ул. ”Г. 
Димитров” № 8, с председател Радньо Нанев  Манолов, за учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху общински имот - ПИ № 000882, с площ 1,967 дка, находящ се в землището на 
с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността “Адата”, АОС № 4109/12.07.2017 г. 
Твърди се необходимост за ползването за отглеждане на дивеч, който ще бъде разселван 
сред природата и за организиране на  ловни мероприятия. 
 Видно от Скица № К06484/19.07.2017 г. на ОСЗ Раковски, имотът е с отразен Начин на 
трайно ползване: „Др.селкост.т.“. Предоставянето за ползване на СНЦОПД „Ловно-рибарско 
дружество „Средногорец“ би било с полезен резултат, тъй като ефективно ще обслужи 
интересите на значителен брой лица - членуващите в Сдружението и всички други, ползващи 
се от подобрената материална база. 

 
 

/16:43  часа – г-жа Татяна Янкова Извкова – напуска залата/ 
 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Точка девета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 932/18.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. и 
отдаване под наем на терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, 
утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 28 от 13.09.2017 г. на ЕСУТ, находящ се в с. 
Белозем, общ. Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлагана Общински съвет – Раковси да одобри поставянето 
на ВПС след провеждането на конкурс за срок от една година. Като конкурсните условия 
отново са – спирка. 
г-жа Мария Джатова: Само да кажа, въпреки, че е за ВПС, това преместваемо съоръжение е 
на място, което около него има и други павилиони. То е нужно, то е пред училището. Да не 
реши някой, че се заяждам с онези хора, пък на груги съм съгласна. Това исках да се 
аргументирам, че е добре да бъде дадено под наем.    
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г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 3                                
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

        
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 432 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г. и отдаване под наем на терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за 
поставяне на ВПС по схема, утвърдена с Решение № IV, взето с Протокол № 28 от 13.09.2017 г. 
на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 
16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
  

 1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за отдаване под наем през 2017 г. на ”Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.” 
 
 -  терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, утвърдена с Решение № 
IV, взето с Протокол № 28 от 13.09.2017 г. на ЕСУТ, находящ  се в с. Белозем, общ. Раковски, 
УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
 2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне 
на ВПС по схема, утвърдена с Решение № IV, взето с Протокол № 28 от 13.09.2017г. на ЕСУТ, 
находящ  се в с. Белозем, общ. Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
 3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен конкурс. 
 4. Отдаването под наем да бъде за срок от 1 /една/ година. 
 5. Определя начална тръжна цена в размер на 6 /шест/ лева за кв. м./месечно.   
 6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на  конкурса и сключването на договор. 
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МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпилo Заявлениe с 
Вх. № 94Р-466-3/20.06.2017 г. от Радослав Димитров Минчев с молба да му бъде разрешено 
поставяне на ВПС от 10 кв. м. за упражняване на търговска дейност. Съобразно чл. 56 от ЗУТ 
върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, като разрешението за 
поставянето им се издава по ред, определен в наредба на общински съвет. 

 
   

 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 933/18.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на предварително съгласие 
за изменение на ПУП-ПР на  гр. Раковски, кв. Секирово, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. 
на ОбС Раковски  за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и ХХV в кв. 4 и на кадастрален план за 
имоти № 502.505, 502.511, 502.513, 502.515, 502.518 и 502.657. 
Г-н Узунов, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Благодаря, г-н Председател! На свое редновно заседание Постоянна 
комисия „ТСУ” разгледа Предложението на г-н Кмета и мотивите, в които е изписано, че това 
е за отстраняване на грешки по плана на гр. Раковски. И затова предлагаме  на Общински 
съвет – Раковски да даде съгласие за изменение на ПУП – ПР, съгласно предложението. 7 
гласа – ЗА. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, виждам, че няма други мнения. Моля, да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
Против: 0          
Възд.се: 0    
 
                         
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 433 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР на гр. Раковски, кв. Секирово, 
одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски за УПИ  ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и 
ХХV в кв. 4 и на кадастрален план за имоти № 502.505, 502.511, 502.513, 502.515, 502.518 и 
502.657. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ 
 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  

 
 1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на гр. Раковски, кв. Секирово, одобрен с 
Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски за УПИ  ІІ,ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и ХХV в кв. 4 и 
на кадастрален план за имоти № 502.505, 502.511, 502.513, 502.515, 502.518 и 502.657, съгласно 
представеното предложение (техническо задание) на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и  чл. 21, ал.7 от  ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 
2.  Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 

 
МОТИВИ: С Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски е одобрен плана на гр. Раковски. 
Проекта се изготвя за отстраняване на грешка в плана на гр. Раковски, която се състои в 
следното : 

- УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и ХХV в кв. 4 и на кадастрален план за имоти № 502.511, 
502.513, 502.515 съдържат в себе си част от бивш УПИ VІІІ - водна кула и озеленяване, кв. 4 по 
предходния план на гр. Раковски, кв. Секирово. За някои от имотите е възстановена 
собствеността  на бивши собственици към 1996 г. 
В плана от 2004 г. тези факти не са били взети под внимание и части от публичната 
собственост – бивш УПИ VІІІ - водна кула и озеленяване в кв. 4 по отмеинения план са били 
разпределени между цитираните по-горе УПИ и поземлени имоти. В площта на този бивш 
УПИ се намират водонапорните тръби от и към водната кула. Към този момент  тези площи се 
ползват от собствениците на съответните УПИ, без да са  уредени  правата на собственост и 
ограничените вещни права на ползване. Улицата между осови точки 1032-1031 е нанесена 
некоректно. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 934/19.09.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 060066, с площ 
0.690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, в 
местността “Саите”  от имот  с  НТП „Полски път” на „Друга селск. територия”. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
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 промяна 
начина на трайно ползване на имот 060066. Отново става въпрос за комасация на няколко 
имота, които са собственост да един човек. Това е. 
г-н Георги Лесов: Така колеги. Това е първата Докладна от няколко докладни, които ще трябва 
да разгледаме, свързани с този имот. Вчера г-н Антонов изказа едно много съществено 
предложение. Предлагам когато гледаме вече такива докладни, и в молбата на лицето пише: 
„... имам инвестиционни намерения”, наистина да искаме подробности какви са тези 
инвестиционни намерения. За да знаем какво ще прави човекът.  
г-н Павел Гуджеров: Може ли да …? 
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова: Не, не кажете първо Вие. 
г-н Павел Гуджеров: Дори и да напише уважаемият кандидат, какви са инвестиционните 
намерия, има ли гаранция, че след придобиването той ще ги спазва? 
г-н Георги Лесов: Не, нямаме, но утре когато хората питат, защо го разрешихте това, да 
имаме… 
г-жа Мария Джатова: Най-вероятно тези от Вас, които не са виждали молбата на човека, аз 
съм запозната… Той има шест-седем имота, които се разделят от този път. И този път води 
само до неговите имоти, до нищо друго. Той иска да ги обедини, за да има възможност за 
по-голямо застрояване в тези имоти. И доколкото знам бърза, защото някаква мярка някъде 
си щяла да се отвори.   
 
 

/16:53 часа – г-жа Стефка Златкова Милиева – излиза от залата/ 
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г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Антонов!  
г-н Петър М. Антонов: Към колежката Джатова и към г-н Председателя, аз съм го направил 
преложението да касае абсолютно всички. Това сме си го говорили на Комисията. Не е 
въпросът Лазаров дали бърза. Защото на една от предходните докладни, когато не бяхте 
запозната, искахте да разберете какви са тези инвестиционни намерения?  
г-жа Мария Джатова:  Да, да.  
г-н Петър М. Антонов: Сега не всички сме длъжни… Аз съм я чел Докладната, видял съм 
стопанския двор на Лазаров. Да. Но какво има да напише: „ …имам намерение да направя 
птицекланница или люпилня, или фуражен завод.”. Нищо повече. От тая гледна точка съм 
искал всички общо да бъдем под една форма защитени. Защото освен, че не можем да го 
спрем, както каза г-н Гуджеров, може да го спрем. Намеренията са ти такива, 
разрештелните в Общината, еди - какви си, в другите институции, еди – какви си. Нали, има ли 
такива намерения – може.  
г-н Павел Гуджеров: Имал е такива намерения … Аз винаги съм готов да се възползвам от 
съветите, които давате. Както на темата с образованието. Има намемерения да строи силоз, 
да, ама мярката пропада. Той вече го е купил. Вкарва един проект в ТСУ на Експертен съвет 
за люпилня. Е как може ние да го спрем и да не му разрешим да строи? Защото той е 
напълно изряден и отговаря на всички изисквания?  
г-н Петър М. Антонов: Аз има предвид, ако не отговаря или е някаква фрапираща разлика 
между първоначалната дейност и окончателния вариант.  
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, пак не е така. Взима един човек място за сладкарница, в 
последствие му идва някакъв акъл да прави монтьорски услуги там. Как бихме могли ние да 
го спрем? Не виждам варианти? Ние не сме чак толкова голям регулатор на икономическата 
дейност. Може и да бъркам? Поправете ме, наситина ако бъркам, но…? 
г-жа Мария Джатова: Само, ако няма някаква нормативна забрана за изграждане на това 
нещо… 
г-н Петър М. Антонов: Аз казвам, ако има обща воля. Как не може да влияем на 
икономическия интерес. Примерно тези ВПС-та, които ги гласувахме сега, ако бяхме против – 
щеше ли да има ВПС-та?  
г-н Павел Гуджеров: Но най-малкото, купувайки един имот, човекът Х е с намерение да 
ремонтира гуми, да речем. Вследствие го продава на лицето Y, който е със съвсем други 
намерения. Не е лошо, аз съм съгласен с това, което казвате Вие, ама то просто остава с 
сферата на добрите пожелания. Това, че някой ще каже, че има инвестиционно намерение 
за…, не означава, че ще го спази. Но напълно съм съгласен. Нека да го вкараме това като 
правило. Поне да имаме обща идея за какво става въпрос. 
г-н Георги Лесов: Така колеги, други мнения? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19     
Против: 0          
Възд.се: 1                                
 
 
               
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 434 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 060066, с площ 0.690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, в местността “Саите”,  от имот  с  НТП „Полски път” на 
„Друга селск. територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 78а от ППЗСПЗЗ  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 
 Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Полски път” на  „Др. 
селск. територия” на следния имот – публична общинска собственост: 
 - Поземлен имот № 060066,  с площ 0,690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, в местността “Саите”. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94Д-196-1/31.05.2017 г. от Димитър Лазаров Димитров с искане за закупуване на ПИ № 
060066, с площ 0,690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Саите”, с НТП „Полски път” с цел комасация и осъществяване на 
инвестиционните намерения на дружеството.  

 
 
 

   
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка дванадесета от Дневния ред:  Докладна записка с Вх. № 935/19.09.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2017 г., във връзка с безвъзмездно предоставяне за управление на юридически лица на 
бюджетна издръжка, представляващи „Детски заведения” на имоти – публична общинска 
собственост за образователни нужди. 
Г-н Ячев, отново Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да учреди право на 
ползване върху сградите на детските градини. Явно е някакво нормативно изискване. На всички 
колеги е ясно, че това няма да промени нашия ангажимент да ги поддържаме тия сгради и да 
влагаме средства в тях. Така че… чисто нормативна измислица. 
г-н Георги Лесов: Така. Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме!  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0         
Възд.се: 0                           
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1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 435 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на «Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г.», приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с безвъзмездно предоставяне за управление на 
юридически лица на общинска бюджетна издръжка, представляващи „Детски заведения” на 
имоти – публична общинска собственост за образователни нужди. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 12 от ЗОС,  във връзка с чл. 6 и чл. 14, 
ал. 3 от НРПУРОИ, както и чл. 302 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

           І. Дава съгласие да бъде променен текста на раздел Раздел ІІІ от «Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.», както следва:   
от „Описание на имотите, които Общината предлага за отдаване под наем през 2017 г.” на 
„Описание на имотите, които Общината предлага за управление и отдаване под наем през 
2017 г.”  
 ІІ. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІІ на “Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.” следните имоти – 
ПОС:   

1. Сграда за нова яслена група с площ 244 кв. м, 1 етаж към ЦДГ „Синчец”, с. 
Белозем, находяща се УПИ ХХVІІ-835, кв. 78 по ЗРП  с площ  4 860 кв. м.  

2. Сграда за нова яслена група с площ 233 кв. м, 1 етаж към ЦДГ ”Радост”, с. 
Стряма, находяща се УПИ І-1257, кв. 115 по ЗРП  с площ 5 600 кв. м. 

3. Сграда детска ясла, лекарски кабинет и кухня с площ 350 кв. м, 1 етаж  към ОДЗ 
„Първи юни”, гр. Раковски, находяща се УПИ І-1314, кв. 81 по ЗРП с площ  3 924 кв. м. 
 

 ІІІ. Предоставя безвъзмездно за управление на съответните детски заведения, 
представляващи юридически лица на бюджетна издръжка следните имоти - публична 
собственост, както следва: 

1. Сграда за нова яслена група с площ 244 кв. м, 1 етаж към ЦДГ „Синчец”, с. 
Белозем, находяща се УПИ ХХVІІ-835, кв. 78 по ЗРП  с площ  4 860 кв. м.  

2. Сграда за нова яслена група с площ 233 кв. м, 1 етаж към ЦДГ ”Радост”, с. 
Стряма, находяща се УПИ І-1257, кв. 115 по ЗРП  с площ 5 600 кв. м. 

3. Сграда детска ясла, лекарски кабинет и кухня с площ 350 кв. м, 1 етаж  към ОДЗ 
„Първи юни”, гр. Раковски, находяща се УПИ І-1314, кв.81 по ЗРП  с площ  3 924 кв. м. 
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 ІV. Гореописаните имоти се предоставят за управление безсрочно, при условие, че се 
ползват единствено за нуждите, за които са предоставени, като собствеността им не може 
да бъде придобивана по давност или по друг начин. Предоставените имоти могат да се 
отдават под наем по реда на Закона за общинската собственост и НРПУРОИ на ОбС 
Раковски. Таксата смет, застраховането, поддържането и ремонтите на предоставените 
имоти се извършват от лицата, на които са предоставени с грижата на добър стопанин, като 
ежегодно в бюджетите им се предвиждат необходимите средства за целта. Когато нуждата 
от  предоставения имот отпадне, или  същия се ползва в нарушение на разпоредбите на чл. 
11 от ЗОС, гореизброените детски заведения - юридически лица се задължават да предадат 
незабавно фактическото владение на имотите на Община Раковски. 
 
 V.Общински Съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 
необходимите действия за предоставяне управлението на горепосочените имоти и предаде 
фактическото им  владение. 

 
 

МОТИВИ: С Решение № 474, Протокол № 34/28.04.2010 г. Общински съвет Раковски 
безвъзмездно е предоставил за управление имоти - публична общинска собственост на 
следните детски заведения: 

1. ЦДГ „Синчец”, с. Белозем - Имот, актуван с Акт за ПОС № 616/28.07.2000 г., 
съставляващ УПИ ХVІІ-835, кв. 78 по ЗРП, с площ  4 860 кв. м. и построените в него 
сгради. 

2. ЦДГ „Радост”, с. Стряма – Имот, актуван с Акт за ПОС № 293/26.01.2000 г., 
съставляващ УПИ І-1257, кв. 115 по ЗРП  с площ 5 600 кв. м. и  построените в него 
сгради. 

3. ОДЗ „Първи юни”, гр. Раковски - Имот, актуван с Акт за ПОС № 8/22.04.1997 г., 
съставляващ УПИ І-1314, кв. 81 по ЗРП  с площ  3 924 кв. м. и построените в него 
сгради. 
 

В горецитираните имоти има новопостроени сгради за детски ясли, които следва също да 
бъдат предадени за управление на съответните детски заведения, представляващи 
юридически лица на бюджетна издръжка. 
 

 
/16:58 часа – г-жа Стефка Златкова Милиева – влиза в залата/ 

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Тринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 936/20.09.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., във 
връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля отново за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на 
имот частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване, като 
предложението на Комисията е първоначалната цена да бъде – пазарната оценка на имота, 
която е 1347 лв. (хиляда триста четиридест и седем лв.). Става въпрос за ромската махала на 
с. Момино село. 
г-н Георги Лесов: Г-н Матански, Вашето становище?  
г-н Рангел Матански: Изцяло положително становище, защото така или иначе това беше 
идеята когато променихме статута, смисъл… тръгнахме на променяме статута на земята. 
Така че, сега изявяват желание да закупят имота… изцяло положително становище.  
г-н Георги Лесов: Добре. Моля, да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20     
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 436 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 

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

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.”, следния имот - ЧОС: 

 

ПИ № 48948.73.290 за който е 
образувано УПИ 73.290, по 
кадастралния план на с. Момино 
село 

Жил. строителство 481 4067/26.01.2017 г. 

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

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

собственост 

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

собственост 
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ПИ № 48948.73.290 за който е 
образувано УПИ 73.290, по 
кадастралния план на с. Момино 
село 

Жил. строителство 481 4067/26.01.2017 г. 

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

ПИ № 48948.73.290 за който е 
образувано УПИ 73.290, по 
кадастралния план на с.Момино 
село 

Жил. строителство 481 1347,00 лв. 

 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпило Заявление с 
Вх. № 94Р-701-1/27.06.2017 г. от Румен Спасов Маринов с адрес: с. Момино село, ул. „21-ва” 
№ 45, за закупуване на общински имот УПИ 73.290, по кадастрална карта на с. Момино село, 
общ. Раковски. 
 
Гореописания имот е частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването му от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

 
 

   
 

г-н Георги Лесов: Колеги, понеже имаме още дестина точки. Обявявам почивка. 
 

/17:00 часа - Начало на почивката/ 
/17:017 часа - Край на почивката/ 

 
 
Точка четиринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 937/20.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., във 
връзка с продажба на имот - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на 
имот частна общинска собственост чрез търг с явно наддаване при първоначална цена  1 000 
лв. ( хиляда лева). Става въпрос за един имот, който вече няколко сесии гласуваме. Сменяхме 
му статута. Общо взето казусът е същият, който коментирахме в с. Белозем. Става въпрос за 
комасация на имоти, които са в стопанския двор на дружеството, което е подало молбата – 
„ЛИМП” ООД.  
г-н Георги Лесов: Благодаря , г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0         
Възд.се: 0  
                                                  

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

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

                                          
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 437 

 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., следният имот - ЧОС: 

 

ПИ 060069, находящ се в 
землището на с. Шишманци, 
общ.Раковски, местност 
„Каменица” 

Др.селкост. т.           0,523 4133/15.09.2017 г. 

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

ПИ 060069, находящ се в 
землището на с. Шишманци, 
общ.Раковски, местност 
„Каменица” 

Др.селкост. т.           0,523 4133/15.09.2017 г. 

  
 3.  Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
  4. Определя начална тръжна цена на гореописания имот: 

Данни за имота Предназначение Площ в дка 
Акт за общинска 

собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в дка 
Акт за общинска 

собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в дка 
Начална тръжна 

цена 
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ПИ 060069, находящ се в 
землището на с. Шишманци, 
общ.Раковски, местност 
„Каменица” 

Др.селкост. т. 0,523 1 000 лв. 

 
           5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договор. 
                      
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-1275-3/03.05.2017 г. от „ЛИМП” ООД, представлявано от Петър Венков Гаджев – 
Управител,  за закупуване на общински имот № 060069 с НТП „Др.селкост.т.”, с площ 0,523 
дка, находящ се в местността ”Каменица” в  землището на с. Шишманци, общ. Раковски, 
Пловдивска област. 
          Гореописаният имот е частна общинска собственост. С Решение № 363, взето с 
Протокол № 23/31.05.2017 г., ОбС Раковски дава съгласие за промяна НТП на имота, а с 
Решение № 404, взето с Протокол № 25/26.07.2017 г., ОбС Раковски променя характера на 
собствеността на имота от публична в частна. Дружеството желае да закупи имота за 
комасиране на имоти във връзка с изграждане на „Ферма за птици”, което ще доведе до 
разкриване на нови работни места. 
          От друга страна, чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на 
Община Раковски.  За имота е изготвена експертна оценка за определяне на 
препоръчителна пазарна стойност. Началната тръжна цена е определена съгласно 
решението на Общински съвет – Раковски. 

 
 

   

 
г-н Георги Лесов: Точка петнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 938/20.09.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно определяне на имот – 
публична общинска собственост за обект от първостепенно значение и актуализиране на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2017 г. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
обявяването на обект от първостепенно значение. Става въпрос за ритуалния дом в 
Гробищния парк на кв. Секирово. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси тук? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                         
            
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 438 

 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Определяне на имот – публична общинска собственост за обект от първостепенно 
значение и актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с  Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ от ЗОС, чл. 6 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Раковски /НРПУРОИ/, § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за 
общинската собственост, § 5, т. 73 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство 
на територията и § 6а от преходни и заключителни разпоредби на Закона за опазване на 
земеделските земи. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 Определя за обект от първостепенно значение и включва  Раздел VІ – „Описание на 
имотите, които Общината предлага и обявява за обекти от първостепенно значение през 2017 
г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
за 2017 г.,  в който раздел включва следния имот – публична общинска собственост: 
 

- Поземлен имот 139116, местност „Узунджа” с площ 1221 кв. м. в землището на гр. 
Раковски, Пловдивска област за образуване на УПИ-139116 - Обществено и делово 
обслужване - „Ритуален дом”, АОС 2488/20.10.2009 г. 

 
 
МОТИВИ: В резултат от намерението на Община Раковски да изгради „Ритуален Дом“ за 
жителите на кв. Секирово, с Решение № 328, взето с протокол № 21/29.03.2013 г. от редовно 
заседание на Общински съвет – Раковски, е изразено предварително съгласие за промяна 
предназначението на общински имот, както следва: 

- ПИ № 139116 по плана за земеразделяне на гр.Раковски, Община Раковски, местност 
„Узунджа“ с НТП „Пасище, мера“, четвърта категория и площ 1221 кв. м. за „Ритуален 
дом“, АОС № 2488/20.10.2009 г.  
 

С  Решение № 389, взето с Протокол № 24/28.06.2017 г. е разрешено 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 № 139 116, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски, за образуване 
на УПИ-139 116 - Обществено и делово обслужване, Ритуален дом; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други свързани с изграждането и /или ползването на обект: „Ритуален 
дом“. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 939/20.09.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2017 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, отново Вашата Комисия! 
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г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на 
имот частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване. 
Предложението на Комисията е първоначалната цена за имота да е 15 300 лв. (петнадесет 
хиляди и триста лв.). 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? 
г-н Петър М. Антонов: Какви са намеренията на искащия? 
г-н Георги Лесов: Нямам представа. 
г-н Петър М. Антонов: Аз има предвид, че имота е с някакво, да речем, прилично 
местоположение, нищо повече. Заявлението за покупка е от юридическо лице. Значи, 
юридическо лице, едва ли ще го купува за живеене. В крайна сметка на «Райко Даскалов», 
мисля е имота. От двете страни на така наречения парцел има урбанизирана територия и 
население и т.н. Парцела е УПИ, иска да го купи юридическо лице. И аз затуй Ви питам, 
малко не сте ли питали за какво става въпрос? Утре да не ни питат продадохте го, направиха 
ни там нещо си…? 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, както каза г-жа Джатова, то е търг и ние не знаем, кой би го 
взел. И дори кандидатстващият да го вземе, да има и определено намерение – не е 
гаранция, че купуващия ще е същия и ще бъде със същото. 
г-н Петър М. Антонов: Не, аз по принцип съм съгласен, но все пак юридическото лице, което 
е подало молбата на молбата за закупуване, да речем съм си направил труда на направя 
лека проверка. Нищо повече. Прави ми впечатление, че е развиваща се фирма, печелеща 
фирма. Но също така ми прави впечатление, че в различните години лавира с различен тип 
дейности. Една година си подава отчет за приходи и разходи, да речем от ай-ти услуги. На 
следвщата година подава отчет за приходи и разходи, вече значително по-добър. Казвам, че 
строим съоръжение, искаме да купим УПИ. Аз от тази гледна точка питам, не…  
г-н Павел Гуджеров: Разбирам Ви въпроса, но не мога да отговоря към момента.   
г-н Петър М. Антонов: Нали, да не говорим, да обърнем внимание на отчетите, че все пак 
счетоводителят, който се подписва на отчетите е счетоводителят на «МИГ – Раковски». И трябва 
да сме наясно с тези неща, как се случват. То е ясно, че е търг с явно наддаване. Ясно е, че 
всеки може да се яви. Ясно е, че трябва да спазят изискаванията. Имам предвид, че не сме го 
имали предвид в Годишната програма за управление на общинската собственост, сега 
някой иска да го купи. Ние го вкарваме и не знаем защо? И казваме, примерно, че трябва да 
реализираме по-големи приходи. ОК, аз съм бил винаги ЗА. 
г-н Георги Лесов: Такава винаги е била процедурата. 
г-н Павел Гуджеров: Като цяло винаги е така. Дори и за улицата, която преди малко вкарахме 
на г-н Лазаров в имота, пак е нещо, което не е било в програмата, после го вкарваме.  
г-н Петър М. Антонов: Говорим за някакви съществени парцели. И трябва да има някаква 
идея. Не може сега, юридическо лице да иска да го купи, то да е УПИ и ние да не знаем за 
какво. Предназначението какво е на имота? 
г-н Павел Гуджеров: Търговска дейност. 
г-н Петър М. Антонов: Не, аз съм съгласен, нормално е да питам. Тия неща са публични… За 
всеки ползвател на електронен подпис, може да види тия неща, за които приказвам. Аз затуй 
на колегата Узунов, когато спорихме за цената, затуй питам и за самия статут на парцела. 
Ориентирахме се, примерно, около 20 лв./дка. Но когато е за обществено застрояване или 
търговска дейност, ми се струва, че може да бъде малко по-висока. 
г-н Георги Лесов: Други мнения, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16       
Против: 0          
Възд.се: 4 
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1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 439 

 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 

предлага за разпореждане през 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.”, следния имот - ЧОС: 

 

УПИ I-783, кв.531по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 
Раковски. 

Жил. строителство 763 1015/16.07.2003 г. 

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

 

УПИ I-783, кв.531по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 
Раковски. 

Жил. строителство 763 1015/16.07.2003 г. 

 
          3.  Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
          4. Определя начална тръжна цена на гореописания имот: 
 

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

собственост 

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

собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. 
Начална тръжна 

цена 
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УПИ I-783, кв.531по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 
Раковски. 

Жил. строителство 763 15 300 лв. 

 
          5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94С-2310-2/05.09.2017 г. от Велислав Райков - управител на „САХАРА-02” ЕООД със 
седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. „Росица” № 3, за закупуване на 
общински имот УПИ I-783, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, общ. Раковски. 
Гореописаният имот е частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването му от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски. 
За имота е изготвена експертна оценка за определяне на препоръчителна пазарна стойност. 
Началната тръжна цена е определена съгласно решението на Общински съвет – Раковски. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 940/20.09.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на предварително 
съгласие за изменение на кадастралния план  за ПИ  № 538 и на ПУП-ПР за УПИ  І-538  и УПИ 
ХVІ - общ., кв. 83 по плана на с. Белозем. 
Г-н Узунов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, Комисия „ТСУ” предлага на Общински съвет – Раковски 
да даде съгласие за изменение на ПУП – ПР, съгласно Предложението. Имайки предвид, че 
от 92 - ра година до момента не е реализирана една улица. Става въпрос за неосъществен 
проект. 7 гласа – ЗА. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Заповядайте!  
г-жа Мария Дажтова: Нямам въпроси, запозната съм. Подкрепям премахването на тази 
улица. Обаче ми е много интересно като юрист, Белозем няма кадастрален план. Ние 
имаме само регулационен план. Кой е предложил така, кое ще променим? Просто да го 
имат предвид тия, които го изготвят. Може и аз нещо да не съм разбрала, макар че това ми е 
работата и това работя. Но Белозем няма кадастрален план. Кадастрален план в нашата 
община има само Момино. Частично в Раковски и никъде другаде. 
г-н Георги Лесов: Добре, други въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 

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

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 440 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастралния план  за ПИ  № 538 и на 
ПУП-ПР за УПИ  І-538  и УПИ ХVІ-общ., кв. 83 по плана на с. Белозем. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на с. Белозем, общ. Раковски, Пловдивска 
област, одобрен със заповед № РД-45/20.08.1992 г. за УПИ І-538 и УПИ ХVІ, в кв. 83 и на 
кадастрален план за имот № 538, съгласно представеното предложение (техническо 
задание) на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС. 
 
          2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
МОТИВИ: Със заповед № РД-45/20.08.1992 г. е одобрен плана на с. Белозем. Възложителят на 
проекта е собственик на ПИ № 538, за който е образуван УПИ I-538, кв. 83, като през имота е 
проектирана улица с ширина 4 м., между осови точки 222-224, която не е реализирана. В 
действащия план границите на поземления имот и на УПИ I не съвпадат от южната страна, а 
имотът не съответства по площ на собствеността. Срокът по л. 208 от ЗУТ е изтекъл. Изготвено 
е предложение (техническо задание) от възложителя Мария Динкова Гаджанова от гр. Пловдив 
за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-538, кв. 83 по плана на с. Белозем. 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка осемнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 941/20.09.2017 г. 
от Стефан Йозов Пенсов – общински съветник от БМРО – БНД, относно промяна 
наименованието на ул. „Винга” в гр. Раковски, обл. Пловдив на ул. ” Тодор Александров”. 
Г-н Матански, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, това Предложение предизвика интересен 
дебат и наистина членовете на Комисията са… така с раздвоено мнение. Като от 7 
гласували, 4 са – ЗА, 1 е против, а 2 –ма се въздържат. Преложението на Комисията е въпреки 
всичко, Общински съвет – Раковски да одобри така направено предложение за промяна 
наименованието на  улицата.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги имате думата. Въпроси? Г-н Пенсов, 
заповядайте! 
г-н Стефан Пенсов: Идеята дойде от една авария, която се случи на въпросната улица. Не 
можехме да намерим коя е улицата, защото няма указателни табели. Все пак тя е в Новия 
център и разрових се после в интернет, стана ми интересно… нали българи живели там, 
преселници. Интересна е историята, обаче за мен по-важно е в Новия център да има улици, 
все пак с по такива … герои, където се казва. И не знам малко, тоя град в Румъния …? И 
затова е моето предложение.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Пенсов! Колеги, все пак е в компетенциите на Общински 
съвет да наименува улици, площади на територията на Общината, която покрива. Така че Вие 
имате думата. 
г-н Петър М. Антонов: Аз имам два въпроса. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Антонов! 
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г-н Петър М. Антонов: Единият е към г-н Матански, да ни разкаже за сложните дебати в 
Комисията! И другият ми въпрос е към г-н Пенсов. Каква авария е имало на тая улица и каква 
е тая улица, та и аз да я науча? И той какво е ремонтирал там?  
г-н Георги Лесов: Г-н Матански, първи Вие ли ще вземете думата?  
г-н Рангел Матански: Да. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте. 
г-н Рангел Матански: Благодаря. Дебатът беше от гледна точка на това, че всеки си изказа 
собственото мненеие и визия, затова дали следва да се промени името на улицата. И 
съответно дали е подходящо предложеното име на улицата. Аз няма да преразказвам 
дебата, защото близо 20-30 мин. трябва да ми отнеме. Няма смисъл. То ще си покаже по 
време на гласуването, кой с какво мнение е. Това е.   
г-н Георги Лесов: Г-н Пенсов. 
г-н Стефан Пенсов: Ами въпросната авария за спукана тръба на въпросната улица и … 
„ВиК”- то не знаеха къде е всъщност улицата. Ние от „ВМРО” се наемаме да направим 
указателни табели, ако стане. Поне да има визия за какво става въпрос.   
г-н Петър М. Антонов: Сега аз да кажа моето мнение. И да кажа защо ще гласуам против. 
Значи, първо не разбрах къде е въпросаната улица. Второ, не разбрах, г-н Председател 
имаме ли съветник от ВМРО – БНД или имаме съветник от местна коалиция? По регисрация? 
Така направеното Предложение, не съм сигурен дали е изрядно чисто юридически?  
г-н Георги Лесов: Предполагам, че това не е проблем. Просто един реквизит към 
Предложението.  
г-н Петър М. Антонов: И така и не разбрах, къде е тая улица? Толкова важна. 
г-н Георги Лесов: Г-н Пенсов! 
г-н Стефан Пенсов: В Новия център е улицата. 
г-н Петър М. Антонов: И каква връзка има един герой, според едни, един антигерой според 
други …, свързан с „ВМРО” и с Македоно-одринския революционен комитет, с гр. Раковски? 
Нека да я направим в Белозем. Все пак имете бежанци там, свързани с въпросния човек. И аз 
не мога да кажа, според моите виждания, че Тодор Александров Попорушев е герой. Не 
може, да речем, човек който е участвал и в Първа и във Втора Национална катастрофа, ние 
да го провъзгласяваме за някакъв велик герой! Един път ще се бием срещу Оснанската 
империя – при Първата междусъюзническа война, вторият път се съюзяваме на Първата 
световна война със съглашението – Германия, Австро – Унгария и Турция. Значи той има 
някакво видоизменение на личността по моему. И аз не мога да се съглася такава улица в 
Раковски да се казва „Тодор Александров Попорушев”. Сега, ако има някакви уговорки за 
скрепяване на управлнекста коалициая, аз ще я подкрепя. Ама поканете ме и аз да я 
подкрепя, как сега?  
И това са съвсем сериозни неща. Аз не мога да загърбя емигрантите от Чипровци отишли във 
Ванадкса … в днешна Румъния, и сме имали някакви споразумения с тях. И да кажем тая 
история я няма, защото се обезлюдява района. В крайна сметка тоя град е там. Каква е 
причината Тодор Александров да е по-важен от Винга. След като отдолу на Преложението 
пише: „ … да се имаме предвид обстоятелството, че на улица „Винга” няма адресно 
регистрирани жители.” Какво налага важността? „ВиК” не могли да я намерят! Аз нещо не 
съм нясно? 
г-н Георги Лесов: Г-н Антонов, ще си позволя да Ви прекъсна. Мисля, че прекалено много 
внимание обърнахме на тази улица, предвид на това, че никой не живее там. И няма да 
накърним по никакъв начин или да създадем неудобство за някакви живеещи. За мен в 
момента тази докладна е чисто като колеги, дали подкрепяме Предложението на нашия 
колега Стефан Пенсов. Понеже аз лично нямам отношение как ще се казва тази улица. Бих 
взел отношение, ако някой иска да смени улицата, на която аз живея. Но за други улици, 
особено където няма живущи … Така че за мене специално, изключително много внимание и 
обърнахме. Нека всеки да реши, както г-н Матански каза, вчера след бурни дебати около 
половин час, всеки е заел своята позиция. Така че извън партийно призовавам всеки да 
гласува по съвест, който както смята, че е редно. Дали е редно да подкрепи колега от този 
екип, състав, съвет дори, или ще даде вота си за това в каквото той е убеден. Това е лично 
мое мнение.   
г-н Петър М. Антонов: Аз пък предлагам да я извадим от Дневния ред. Все пак юридически 
изрядно ли е по този начин написано Предложението?  
г-н Павел Гуджеров: Г-жо Джатова, като единствен юрист? 
г-жа Мария Джатова: Да, да, няма пречка. Другия път ще я внесе с „МК” – местна коалиция.  
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г-н Георги Лесов: Добре, за да угодим на г-н Антонов, предлагам процедурно решение за 
изваждане на улицата от Дневния ред. Колеги, за тези, които не разбраха, гласуваме 
процедурно за изваждане на точка осемнадесета от Дневния ред. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 1     
Против: 12    
Възд. се: 7                         
  
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се   
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – против 
7. Димитър Йорданов Димитров – против  
8. Любов Степановна Кориновска – против 
9. Рангел Георгиев Матански – възд. се 
10. Мария Димитрова Нанчева – възд. се  

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

 
ПРЕЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА! 

 
 

/17:40 часа – г-жа Любов Степанова Кориновска – излиза от залата/ 
 
 
 
г-н Георги Лесов: И от силата дадена от този съвет, Ви моля да гласуваме, дали променяме 
името на съответна улица.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 12     
Против: 2      
Възд. се: 5                          
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – против 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – възд. се  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – възд. се 
19. Донка Неделчева Неделчева – възд. се  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – против 
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Р Е Ш Е Н И Е № 441 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна наименованието на ул. „Винга” в гр. Раковски, обл. Пловдив на ул. ”Тодор 
Александров”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Стефан Йозов Песнов – общински съветник 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Променя наименованието на ул. „Винга”, намираща се на територията на гр. 
Раковски на ул. „Тодор Александров”. 
 2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона действия. 
 
 
МОТИВИ: Улица „Винга” е улица в Новия Център на гр. Раковски, обл. Пловдив. 
Наименованието и е взаимствано от населено място в областта Банат – Румъния, населено 
от началото на XVII век до днес от банатски българи. Първите български заселници са 
основно бежанци от Чипровското въстание 1688 г. Въпреки запазването и развитието през 
вековете на българското самосъзнание, българската духовност и култура, батански 
български език, писменост и традиции, още в края на  XIX и началото на XX век българската 
общност във Винга, обезкръвена от реемиграцията на стотици млади семейства в 
освободена България, започва бавен, невъзвратим спад по численост. Кризата след Трианон 
1920 г. ускорява свиването на българското малцинство, защото българите се изселват и в 
близките градове Арад и Тимишоара, а някои и в Америка. Последният демографски удар 
нанася миграцията след промените през 1989 г. Ускорява се асимилацията от румънския 
етнос, в по-ново време-спонтанна. Самият град и неговата история не се ползват с голяма 
известност и популярност сред жителите на гр. Раковски.  
От друга страна Тодор Александров Попорушев е български революционер, член на 
Централния комитет и лидер на Вътрешната македонска революционна организация. 
Училищен преподавател и активен участник във войните за национално обединение, той 
посвещава живота си на идеята и стремежа за запазване на българщината, българския дух  
и самосъзнание в откъснатите от Родината след Освобождението земи, населявани с 
българи. До смъртта си през 1924 г. Тодор Александров защитава правата на българското 
население, останало извън пределите на родината, чрез мирни преговори или чрез 
организиране на чети в подкрепа на българската армия по време на Балканската война, 
чрез изпращане на чети в Македония. Той служи в щаба на българската армия след 
включване на България в Първата световна война. След края на Първата световна война, през 
1919 г. Тодор Александров успява да възстанови структурите на ВМРО и се издига като неин 
ръководител с голям авторитет сред бежанците в България и населението на Варварска 
Македония. Самият Александров полага немалко усилия за организаирането на 
администрацията с освободените земи.  
Именно поради тези причини е необходимо да се отдаде заслужена почит и признателност 
към боец за запазване на българския дух и българщината в несправедливо отнените от 
България земи, населени с българи. 

 
 

/17:47 часа – г-н Йовко Стефанов Романов – излиза от залата/ 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Точка деветнадест от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 943/21.09.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно предложение за 
именуване на площад № 1, намиращ се на територията на с. Шишманци.  
Г-н Матански, тук дебати имаше ли? 
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г-н Рангел Матански: Не, тук дебати определено нямаше. Предложението беше прието с 
пълно единомислие. Така че Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да 
преименува площад № 1 в с. Шишманци на площад „Никола Ганчев”. На големия кавалджия 
прославил България в целия свят. Както е записано в Докладната на Кмета на с. Шишманци.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански!  
г-жа Мария Джатова: Само аз искам да кажа нещо. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте!  
г-жа Мария Джатова: Колеги, в с. Шишманци всички улици са: първа, втора, трета, пета. 
Имате много голяма възможност да им сложите на всички имена.  
г-н Георги Лесов: Колеги, 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 442 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Предложение за именуване на Площад № 1, намиращ се на територията на с. 
Шишманци. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Именува площад № 1, намиращ се на територията на с. Шишманци с името 
„Никола Ганчев“. 
 
 2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона действия.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Предложение с Вх. № 94К-07-
3/13.09.2017г. от Костадин Дечев Иванов – кмет на кметсво Шишманци, общ. Раковски, за 
именуване на Площад № 1, намиращ се на територията на с. Шишманци на името на 
известния български кавалджия – Никола Ганчев. С оглед факта, че на същия парцел, на който 
е разположен площадът се намира и сградата на кметството, както и тази на Народно 
читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929г.“ – с. Шишманци, напълно логично е площадът да 
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бъде именуван на личност, която има съществен принос към развитието на културата и 
фолклора. Никола Ганчев, определян като един от най-добрите кавалджии на XX век, е роден 
именно в с. Шишманци. 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 945/21.09.2017 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, 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 053039 с НТП - нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. 
Раковски, за образуване на УПИ-053039-Обществено-обслужващи дейности, Автосервиз за 
леки и товарни моторни превозни средства; транспортен достъп, електроснабдяване, 
водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и 
други, свързани с изграждането и/или ползването на обект: „Автосервиз за леки и товарни 
моторни превозни средства (МПС)“.  
Г-н Узунов, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Съгласно чл. 21, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 от ЗУТ, във връзка с чл. 29 от ЗООЗЗ 
чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ Комисия „ТСУ” предлага на Общиснки съвет – Раковски да 
одобри изработката на проект за ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП, съгласно изчетеното от Вас, г-н  
Председател предложение. 7 гласа – ЗА.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов. Това наистина е еталон за провеждане на 
заседание. 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 443 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен имот 053039 с НТП -нива, местност 
„Станчева могила” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ-053039-Обществено-
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обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства; 
транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на 
отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и (или) 
ползването на обект: „Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства (МПС)“.  
 
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 053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски, 
за образуване на УПИ-053039 - Обществено-обслужващи дейности, Автосервиз за леки и 
товарни моторни превозни средства. 
 
Обхват: поземлен имот 053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. 
Раковски. 
Контактна зона: ПИ-053009; ПИ-053007, ПИ-000539- жилищна територия и ПИ-053032- полски 
път. 
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-053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски. 
Да се предвиди връзка с четвъртокласен път от североизток на имота, за сметка на ПИ-
000539- жилищна територия и 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- 053039-
Обществено-обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни моторни превозни 
средства, образуван от поземлен имот 053039 с НТП- нива с площ от 3.090 дка, четвърта 
категория, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски, през ПИ-000539-
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жилищна територия-общинска собственост и поземлен имот 000435-канал, общинска 
собственост 
   3.2. 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 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-213-1 от 
11.09.2017г. на Петър Иванов Плачков, 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 053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището 
на гр. Раковски, за образуване на УПИ-053039- Обществено-обслужващи дейности, 
Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други, свързани с изграждането и/или ползването на обект: „Автосервиз 
за леки и товарни моторни превозни средства (МПС)“.  
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 двадест и първа от Дневния ред: Предложение с Вх. № 946/21.09.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
Парцеларен План за „Трасета за външно водоснабдяване и канализация“ преминаващи 
през ПИ 034 149 - канал; ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера; ПИ- 034 143 и 
ПИ 034 155 – улица, за захранване на УПИ- VІІІ-790-Стопанска дейност /ПИ-034314 и ПИ-
034315/, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски. 
Г-н Узунов, моля отново за Вашите безпогрешни становища! 
г-н Виктор Узунов: Дали са безпогрешни, не знам, но със седем гласа ЗА, ПК „ТСУ” 
предалага на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
Общински съвет – Раковски да одобри ПУП – ПП, съгласно предложението, което изчетохте.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за 
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 444 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен План за „Трасета за външно водоснабдяване и 
канализация“ преминаващи през ПИ 034 149 -канал; ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - 
пасище, мера; ПИ- 034 143 и ПИ 034 155 – улица, за захранване на УПИ- VІІІ-790- Стопанска 
дейност /ПИ-034314 и ПИ-034315/, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, общ. 
Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На  основание    чл. 21,   ал. 1,  т. 11  и  ал. 2   от   ЗМСМА  и  чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ, ПУП-
Парцеларен План за „Трасета за външно водоснабдяване и канализация“, преминаващи 
през ПИ 034 149 -канал; ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера; ПИ- 034 143 и 
ПИ 034 155 – улица, за захранване на УПИ- VІІІ-790-Стопанска дейност (ПИ-034314 и ПИ-034315), 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, общ. Раковски 
(Решение № І, взето с Протокол № 26 от 23.08.2017г. на ЕСУТ) 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в  30-дневен  срок  от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на  обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА Раковски е постъпило Искане с Вх.№ 26-2161-17 от 
14.08.2017 г. на „Ленокс Груп“ ЕООД, за одобряване на проект за ПУП-Парцеларен План за 
„Трасета за външно водоснабдяване и канализация“ преминаващи през ПИ 034 149 -канал; 
ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера; ПИ- 034 143 и ПИ 034 155 – улица, за 
захранване на УПИ-VІІІ-790-Стопанска дейност /ПИ-034314 и ПИ-034315/, местност „Перселик“ 
в землището на с. Стряма, общ. Раковски. 
Към искането са приложени  следните документи: Решение №  242, взето с Протокол  № 16  от  
30.11.2016 г. На Общински съвет Раковски за разрешение за изработване на ПУП- ПП и 
предварително съгласие за провеждане на трасета през публична общинска собственост, 
Съобщение, Изх. № 26-2161-17 от 14.08.2017 г. на общинска администрация и Акт за постъпили 
възражения от 29.08.2017 г. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и втора: Докладна записка с Вх. № 948/21.09.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно удължаване срока на договор за 
наем на недвижим имот, сключен на 01.12.2010 г. след проведен публично оповестен конкурс 
за отдаване под наем на сграда – частна общинска собственост, между Община Раковски 
(наемодател) и „ИВИГРИ ТРАНС“ ООД (наемател). 
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 
удължаването на договора с максимално допустимия по закон, т.е. до 01.12.2020 г. И една 
вметка да направя – шестадесет докладни имам, ако съм обстоятелствен като г-н Узунов -
гледай  какво ще стане.  
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г-н Георги Лесов: Колеги, все пак това ние е работата, дали сме клетва. Никой не ни е 
насилвал да го правим. Ако няма въпроси, 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 445 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 01.12.2010 г. 
след проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда – частна 
общинска собственост (ЧОС), в сила от 01.12.2010 г. до 10.12.2015 г., удължен с 2 години 
съгласно анекс от 01.12.2015 г., между Община Раковски (наемодател) и „ИВИГРИ ТРАНС“ 
ООД (наемател). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Раковски.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на договор за наем 

на недвижим имот, сключен на 01.12.2010 г. след проведен конкурс за отдаване под наем на 
недвижим имот между Община Раковски (наемодател) и „ИВИГРИ ТРАНС“ ООД (наемател), 
удължен с 2 години съгласно анекс от 01.12.2015г. 
      2. Договорът да бъдат удължен с максимално допустимия по закон.         
      3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване 
срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 26-986-
2/18.09.2017 г. от „ИВИГРИ ТРАНС“ ООД, ЕИК: 200048075 с адрес на управление с. Шишманци, 
ул. „8-ма“ № 1Б, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от Димитър Урумов – управител, с което е 
заявено желание за удължаване срокът на договор между Община Раковски и „ИВИГРИ 
ТРАНС“ ООД. 
В съответствие с чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Раковски наемните договори могат да бъдат 
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продължени по искане на наемателите със съгласие на Общински съвет за нов срок, до 
максимално допустимия по закон. Искането е подадено не по-късно от един месец преди 
изтичането на срока на договора. 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Двадесет и трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 949/21.09.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализация на разчета 
за капиталови разходи и актуализация на текущи ремонти на Община Раковски за 2017 г.  
Г-жа Кориновска отсъства, г-н Мандраджийски! 
г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по „Бюджет и 
финанси” с 4 гласа – ЗА, 1 – против и 1 – възд. се, предлага на Общински съвет 
актуализацията на разчета на Капиталовите разходи на Община Раковски за 2017 г., да се 
приеме.  
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Мнения? 
г-н Петър М. Антонов: Ами, аз да кажа на Комисията защо съм гласувал против. Както винаги 
сме от краката за главата или обратното. Който както иска да го приема и тълкува. Имам 
няколко въпроса, вероятно към г-н Гуджеров. На първо място – до къде са нещата с така 
записаното саниране на административна сграда, гр. Раковски?  
г-н Павел Гуждеров: Г-н Антонов, може ли да отговоря на въпроса? Ако за Вас е удобно, 
разбира се? 
г-н Петър М. Антонов: Разбира се. Да не си загубя мисълта.  
г-н Павел Гуждеров: Имаме подаден проект към Национален доверителен фонд, който е 
организация финансираща подобен вид дейности. По този начин се случи санирането на 
това хубаво читалище. Към момента имаме одобрения на нашия проект, като в този фонд 
нещата стоят по един малко по различен начин. Сега предстои да се направи процедура по 
избор на изпълнител без осигурено финансиране. Едва когато има избран изпълнител, тогава 
фонда може да ни покани за сключване на договор за финансиране. Ако има налични 
средства. Ако няма такива налични средства се изчаква фондът се напълни. Фондът се пълни 
през продажба на емисии. Приключих.  
г-н Петър М. Антонов: Значи съм започнал с хуабвия въпрос. Дано се случат нещата и да 
имаме една приветлива сграда. Но, просто гледам, че е записано 99, 300 … 
г-н Павел Гуждеров: Като там, да, важно е да кажем, че имаме съфинансиране.  
г-н Петър М. Антонов: Добре… На следващият въпрос, свързан с образователната 
инфраструктура. Виждам, че има основен ремонт на ДГ „Иглика”, кв. Ген. Николаево, който 
не знае. Имаме и основен ремонт на покрива на ПГ „Петър Парчевич”. И искам да попитам, 
все още тече т. нар. период, в който сме в проекта – 5 годишен, или по точно, покривите били 
ли са чст от инвестицията по проекта или не са били? Ако са били, какво се е случило, че 
налага ние в тоя момент да дадем ние едини близо 60 хил. за отремонтиране? Говоря от 
местните приходи.  
г-н Павел Гуждеров: Г-н Антонов, били са част от инвестиционния процес, като обект на 
интервенция. Въпреки това всички знаем, че в този проект, за съжаление, попаднахме на 
фирма, която не беше чак до там съвестна. Надявам се повече да не попадаме на такива. 
Фирмата е над 400 000 лв. (четири стотин хиляди лева) още към момента на плащане. В 
последствие при възникване на подобни необходимости от ремонтни дейности, фирмата е 
осъдена на около (малко наизуст карам, моля да ме извините) за около 50 000 лв. (петдесет 
хиляди лв.). Като тези средства сме си ги взели. Към момента тези ремонти, които са 
направени, също ще бъде изкаран … г-жа Джатова може да ме коригира, ще има дело, ще 
има изпълнителен лист и т.н. За съжаление, обаче вероятността да бъдем овъзмездени не е 
много голяма, предвид това, че фирмата върви към фалит и ние сме не знам кой по ред 
длъжник. Като преди нас са и НАП. Въпреки това добро или лошо изпълнение, ние сме 
длъжни да осигурим подходяща среда за посещаващите ги деца вътре.   
г-н Петър М. Антонов: Аз по принцип съм съгласен с така направения отговор, но в крайна 
сметка няма ли някакъв вариант да се потърси отговорност в крайна сметка. Кой е приел 
работата, защо я е приел още преди да се случат нещата? Имало ли е контрол от 
Общината, имало ли е фирма, която е приела обекта? Не го знам това точно по инженерен 
език как се казва. Директорът на учебното заведение къде е бил? „Христо Ботев” гледам 
ремонти пак и на такива неща, също били част от инвестицията с не малко пари и със 
серозно одобрен проект на Община Раковски. Над тези неща трябва да се замислим. 
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Защото водят в последствие до съвсем други. Според мен, някой не си е свършил работата. 
И според мен, не трябва постоянно да казваме фирмата. Някой я е избрал, някой я е 
контролирал, някой е приел обекта. И ние трябва да кажем кой е.  
г-н Павел Гуждеров: Фирмата е избрана посредством Закона за обществени поръчки. 
Фирмата е „Пон строй”, фирмата, която провали и Водния цикъл на Враца. Същата тази 
фирма. На всеки обект – строителен, особено когато е от такова значение, каквито са 
училищата и детските градини, има  фирма строителен надзор. Съгласно договора, 
строителният надзор, колегите от Общината са имали своите възражения и именно заради 
това фирмата има наложена неустойка над  400 000 лв. (четири стотин хиляди лева). Пак 
казвам, не мога с точност да цитирам точните цифри. Именно заради това, в последствие 
фирмата е осъждана веднъж, осъдена е и втори път. Неприятното на строителния процес е, 
че, да, действително, някой път се натъкваме на некачествено строителство.  
г-н Петър М. Антонов: Въпрос. Гледам, че в актуализацията е заложен основен ремонт на 
ул.”Суворов”, кв. Секирово. Първо да уточним, нищо против. Въпросът ми е 50 000 лв. 
(петдесет хиляди лв.) от местните приходи, ще бъдат ли достаъчни, и какви се има под 
предвид – основен ремонт на ул.”Суворов”? 
г-н Павел Гуждеров: Накратко казано, има се предвид: доставка, полагане бордюри и 
асфалтиране. Това, което сме заложили като 50 000 лв. (петдесет хиляди лв.) е на база 
оценка на техника към Общинското предприятие – г-н Тони Донев. И, да, надявам се, че ще 
стигнат. Сами ще видите и в отчетите на Общинскто предприятие, това, че го имаме какви 
огромни средства ни спестява.   
г-н Петър М. Антонов: И тъкмо сме на темата за Общинскто предприятие, гледам заложени, 
грубо казано, и аз няма да говоря в точност – близо половин милион за закупиване на техника. 
В следващата справка, където трябва да актуализираме текущите ремонти на Общината, 
50 000 лв. (петдесет хиляди лв.) за текущ ремонт. Значи, или не купуваме правилно, или някъде 
нещо бъркаме. И да очакваме резултати от Предприятието. Значи, според мене, е 
прекалено ресурсоемко това предприятие, като се има предвид, значи веднага залагаме 
10% ремонт. Да не говорим, че по стандарти една група от трайни активи от типа – машини, 
съоръжение, оборудване, амортизационната норма е 30% годишно, призната. В бюджетния 
сектор не е така. Но ако изхождаме по този начин и сме купили машини втора употреба, 
които не стават, следващият път ще актуализараме с много по –лоша цифра. Която идва пак 
от местните приходи. И като включим и заплатите и средствата за горива, и текущите неща, и 
строителството, което предстои. Някъде го видях за база на това Предприятие или … Някакво 
проектиране видях за него. Не е ли преклалено скъпо удоволствие? И в една предходна сесия 
си говорихме на същата тема. Аз бях, и пак съм на същото мнение, дали да не закупуваме 
техника на лизинг, ако не успяваме да закупим нова с наличи средства? Нищо срамно няма 
да се живее на кредит, макар и Общинска администрация. Но една нова техника ще 
донесе съвсем различно положение в този списък с Капиталовте разходим, според мен. 
Което не е толкова невъзможно в дългосрочен план. Все пак сме публична държавна 
институция. За мен е много и не знам точно какво ремонтираме. С 50 000 лв. (петдесет хиляди 
лв.) текущ ремонт, г-н Узунов е много по-добре технически от мен. 
г-жа Татяна Бакова: Текущият ремонт 50 000 лв. (петдесет хиляди лв.), това са три улици 
Белозем, които се направиха. Околовръстното в Раковски, двете улици – „Шипка” и „Завет”, и 
три в… Това са за улиците, които от основният ремонт в Капиталовата програма са в текущия 
прехвърлени.  
г-н Павел Гуджеров: Да не би да бъркате нещо? И аз нямам спомен да са залагани 50 000 
лв. (петдесет хиляди лв.) за ремонти.  
г-н Петър М. Антонов: Ами аз пак ги гледам … Значи, актуализация на текущите ремонти.  
г-н Павел Гуджеров: На текущи ремонти, но това не е на техника, г-н Антонов. 
г-н Петър М. Антонов: … Ремонти на машини, автомобил и други към Общинското 
предприятие „Благосутрояване и превенция”. Може, аз съм и за очила, вече, ама…  
г-н Павел Гуджеров: Това е заложено като план. Като това съвсем не е задължително да ги 
изразходим тези средства.  
г-н Петър М. Антонов: Аз съм съгласен… 
г-н Павел Гуджеров: Трябва да го приемете като един вид резерв.  
За машините втора употреба и новите, разбира се, може да кажем и „за” и „против”. Не че и 
на мен не ми се иска да закупуваме нови машини. Въпросът е, че не искам да вкарвам 
Общината в такова голямо натоварване. Например 21 тонния багер, който сме закупили 
посредством процедура по ЗОП е на груба стойност около 100 000 лв. (сто хиляди лв.) с ДДС. 
Един нов такъв минава 300 000 лв.( триста хиляди лв.), всякак.  
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Когато застъпихме в мандат, не че се оплаквам или осъждам някого за това, обаче 
заварихме шест милиона задължения. И предвид другите неща и предизвикателствата, които 
предстоят, предпочетох да не ангажирам Общината с такива дългосрочни кредити.  
Може би сте наясно с промяната в Закона за  местните данъци такси. Това, което се 
предлага би натоварило всички нас и всички платци на „такса смет” на територията на 
Общината с един доста по-голям данък. На някои от следващите сесии, ще предложа на 
Вашето внимание, още го обмисляме, правим внимателни и подробни разчети. Всички 
разчети ще бъдат предложени на Вашето внимание да започнем да сметосъбираме и 
сметоизвозваме сами. За да може да сме в по-голяма услуга на населението и да намалим 
този разход. Действително винаги и на мен ми се иска да закупуваме нови машини, но не 
винаги имаме възможност за това. Сигурен съм, че и всеки един от Вас иска да си купи нов 
автомобил, но пак казвам, не винаги има възможност за това. А към момента машините, с 
които разполагаме, не че не възниквам в някои моменти проблеми с тях, но не са чак толкова 
спъпи за отсраняване. За пример мога да Ви дам комбинирания багер, който 
експлоатираме доста успешно и почти няма почивен ден. Годишно обслужването му е около 
4 000 лв.(четири хиляди лв.), да речем, 5 000 лв. (пет хиляди лв.) да е. Но имайте предвид, че и 
нова машина да е, това са консумативи, които си вървят.  
г-н Петър М. Антонов: Понеже сте наясно с нещата, бихте ли ми обяснили, аз не съм толкова 
навътре, офис контейнер и фундамент за офис контейнер, какво означава?  
г-н Павел Гуджеров: Веднага обяснявам. Офис контейнер е това, което би трябвало да 
представлява всяко ВПС. Дори мога да Ви кажа сайта, от който са харесани, така да кажем. 
Офис контейнера е буквално офис. Както на всеки един строителен обект може да видите 
такъв. Само, че има прозорцим врати, тоалетна. А фундамента е това, на което се поставя. 
Офис контейнерите са заложени още в началото на бюджета.   
г-н Петър М. Антонов: Аз съм явно второто полугодие, първото го проспивам. Сега не мога да 
се ориентирам, ще го кажа с мои думи, беше сериозна сумата за спортен комплекс или за 
какво ставаше дума.  
г-н Павел Гуджеров: Да. Веднага започвам да отговарям и за това. Сумата беше мисля, че 
около 220 000 лв. (двеста и двадест хиляди лв.). Предвиждаме това недобре изглеждащо 
пространство – училище, което никога не е функционирало, където беше базата на „ГБС”, 
когато се строеше Водния цикъл на гр. Раковски, да го превърнем в една доста по-
приветлива спортна база. Процедурата е на инженеринг. Предвиждаме като първи етап - два 
тенис корта,  баскетболно игрище и игрище за стрийт бол. Към момента имаме проведена 
процедура. Имаме избран изпълнител и върви към момента проектирането. Понеже казах, 
че е на инженеринг.  
г-н Петър М. Антонов: Разбрах чудесно. Въпросът ми е открито или закрито ще е?  
г-н Павел Гуджеров: Открито. 
г-н Петър М. Антонов: За двеста и колко си хиляди?  
г-н Павел Гуджеров: Говорим за четири игрища, г-н Антонов. Уважаеми колеги, в случай, че Ви 
интересува, действително работим и над идеята за спортна база. Като за момента 
предлаганите оферти за проектиране са над 10 000 за зала с близо 400 седящи места. Все 
пак, все още преценяме правилно потребностите на Общината, за да ги съобразим с 
възможностите и натовареността, която можем да осигурим на това съоръжение. Да не би в 
крайна сметка да построим нещо, което го позлваме два пъти в година. Като предвид на 
това, че вече са в сила еврокодовете за проектиране и строителство, разхода за метал в един 
строеж, когато е публична сграда, е доста голям и разходът трябва да се прецезира. Нещо, 
което струва над милион, внимателно трябва да мислим, дали може да го натоварим и 
изполваме както трябва. Предвид на всички потребности, които ги има Общината. 
г-н Георги Лесов: Имате ли още въпроси? Г-жо Джатова? 
г-жа Мария Джатова: Прочетох в актуализацията „Паркинг – р. „Сребра”. Имаме на р. 
”Сребра” построен паркинг ли? За 18 000 лв.(осендадесет хиляди лв.)? 
г-н Павел Гуджеров: Да. 
г-жа Мария Джатова: А къде е? 
г-н Павел Гуджеров: На р. „Сребра”. Това е малко като улицата на г-н Пенсов, ама аз ще Ви 
обясня добре. От Общината тръгвате към Полицията, преди да минете пешеходният мост, 
завивате надясно. 
г-жа Мария Джатова: А екопътеката до „Чирпан Бунар”, също ми направи впечатление. 
Какво представлява да я изградим и аз … от скоро разбрах, че има такова нещо. 
г-н Павел Гуджеров: Там по - добре може да Ви отговори г-жа Стефка Милиева.  По принцип 
тя води  разговорите с проектантката. Не знам до къде са стигнали – може ли, не може ли да 
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се построи? Към момента имаме обективни пречки, предвид това, че са „пасища, мери”. 
Нали не бъркам, Стефче? 
г-жа Стефка Милиева: Да, да.  
г-н Павел Гуджеров: И статутът на земята, може би, няма да позволи едно такова 
строителство. Като казвам строителство предимно имам предвид: павета, дървени огради… 
На екопътека, предполагам, всеки е ходил. 
г-н Георги Лесов: Ама това е далече от „Чирпан бунар”, извинявайте само, че се намесвам. 
г-жа Мария Джатова: И още един въпрос. Не смятате ли, че е малко ненужен разход 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лв.) за ограда на болнично заведение? Визирам Чалъкови. 
г-н Павел Гуджеров: Не, не смятам. Това болнично заведение, смятам, че дори има нужда 
дори от още капиталовложения. Когато застъпихме, г-н Николов, зъболекарят, беше нали?  
г-н Димитър Николов: Да.  
г-н Павел Гуджеров: …покривът му беше паднал върху главата. Смятам, че във всички 
населени места живят хора и в публичните обекти, би следвало да инветираме доста в това 
да изглеждат по-приветливо. Като в оградата, мисля, че включваше и паркинг, ако не бъркам,  
и тротоар. Бъркам ли, г-н кмете? 
г-н Димитър Николов: Не, паркингът е отделно. 
г-жа Мария Джатова: Аз мисля, че сме просто, първо сме направили нещо, не чак толкова 
нужно – оградата, пък после да санираме сградата. Тридесет и шест хиляди лв. за ограда? 
г-н Павел Гуджеров: Това, мисля, че го имаше пак в бюджета. В самото начало. И аз съм 
длъжен да се съобразя с исканията на кметовете. След като г-н Николов е преценил, че 
трябва да го има, значи трябва да го има. Все пак той е мажоритарно избран от народа да го 
представлява… Така е решил, предложили сме го на Вашето внимание, одобрили сте го… 
г-жа Мария Джатова: Аз съм го пропуснала това. Благодаря. 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? 
г-н Петър М. Антонов: И понеже сме на нарицателната улица на г-н Пенсов, г-н Гуджеров, не 
се смейте. Неска и сменяте името, утре ще искат да я запишат в Капиталовите разходи, да  я 
оправите.  
г-н Павел Гуджеров: Сигурно, тя коалицията изисква жертви. 
г-н Петър М. Антонов: Коалицията изисква жертви, колкото и шеговито да си го говорим. И 
понеже инициативата за ул. „Суворов”, която всички знаем е била на г-н Пенсов, имало ли е 
или събрани ли са средства от домакинствата, които живеят там? Аз искам да знам как тези 
средства ще постъпят към сметката, която е учредена или отделена за ул.”Суворов” и нейния 
номер!  
г-н Павел Гуджеров: Аз предлагам на г-н Пенсов, тези средства да постъпят като дарение в 
Общината. Като когато има дарение, на дареният, в случаят Общината, е длъжен да се 
съобрази с волята на дарителя. По същият принцип бяха събрани доста средства за 
построяването на паметника на загиналите в Отечествените войни. Пак чрез дарение. И 
смятам, че е похвално инициативата на хората, живущи на тази улица да подпомогнат 
Общината в това сторителство. И където бъдат събрани такива средства, винаги ще се 
постараем, ние като Община да дадем и нашия дял, за ремонтирането, на било то улица 
или нещо друго.   
г-н Петър М. Антонов: Предвидени ли са в 50 000 лв.(петдесет хиляди лв.) или не са? 
г-н Павел Гуджеров: Не.  
г-н Петър М. Антонов: Не. И тъкмо сме на дарението… В едни предходни сесии…, да не 
проспуснем и Стряма. Гледам шадраванът е проектиран и изграден за 22 000 лв. (двадесет и 
две хиляди лв.), вътре има ли дарени от фирма „Цима”, угледно уговорката за продажбата 
на сградата, както каза г-н Черпелийски, или средствата са отделени да се направи нещо 
друго в Стряма?  
г-н Павел Гуджеров: Не разбрах въпроса? 
г-н Петър М. Антонов: Имало негласна уговорка, като продадем сградата на фирма 
„Цима”, те да отделят определена сума с цел фонтан. Хайде да не  е грубо шадраван.  
г-н Павел Гуджеров: Не те отделят, отделяме ние. По закон имаме разписан процент, който от 
продажбата на имущество на недвижими имоти в дадено населено място, определен 
процент от стойността би следвало да отива за това населено място. Мисля, че процентът е 
около 30. 
г-н Петър М. Антонов: Г-н Гуджеров, аз съм съгласен, но аз цитирам уговорка от сесия. Има 
ли постъпили пари от фирма „Цима” или няма? 
г-н Павел Гуджеров: Има, но не като дарение, като покупка на имот. И част от тези средства 
се връщат в с. Стряма и г-н Черпелийски настоя те да идат за построяването на шадраван.  
г-н Петър М. Антонов: Ще върнем записите от камерите. Благодаря Ви.   
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г-н Павел Гуджеров: Нещо погрешно ли отговорих? 
г-н Петър М. Антонов: Не, правилно отговорихте. 
г-н Павел Гуджеров: Има уговорка, да, част от тези средства да идат за построяването на 
шадраван още към оня момент, когато те са предявили желание да закупят тази част от 
сградата.  
г-жа Ралица Сатанска: По повод шадравана, щом парите са от покупката, а не от дарения, 
защо трябваше да бъде изписана фирмата на шадравана – фирма „Цима”? При 
положение, че парите явно са си наши, на Общината. 
г-н Павел Гуджеров: Не мога да Ви отговоря. 
г-н Георги Лесов: Мисля, че кмета на Стряма може да Ви отговори на този въпрос. Г-н Кмете 
на Стряма, не се крийте? 
г-н Васил Черпелийски: Не се крия. Как да кажа, той г-н Кмета много правилно каза. 
Наистина имаше уговорка, да се дадат малко повече пари от данъчната оценка. Те, тъй като 
са съсобственици, не играха на търг – първо се предложи на тях. И естествено процентът, 
който се връща е доста добре. 70 % се връща обратно от стойността и си направихме 
шадраван. Даже и повече някой път влизат в Стряма. Ако е проблем, че пише „Цима”, 
наистина те дадоха малко повече от оценката пари. Защото доколокото си спомням 
предложението беше за 60, после стана 80. Дори на майтап, г-н Антонов предложи 100. Но 
ние му казахме да не изтървем питомното, да не гоним дивото. Така че не мисля…. какъв е 
проблема.  
г-н Петър М. Антонов: Не, ние питаме между 60 и 80 какво се случва. Нищо повече.  
г-н Васил Черпелийски: Случва се шадраван. А това, че си имаме добри взаимоотношения с 
кмета и работата върви – за Стряма говоря… 
г-н Петър М. Антонов: Г-н Кмете, покупко-продажбата на каква сума беше? 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, не мога да Ви отговоря точно, но мисля, че беше около 
80 000 лв. (осемдесет хиляди лв.). Други въпроси, колеги?  
г-н Георги Лесов: Колеги, моля да гласувате, ако нямате други въпроси! Помежду другото, 
така, докато всеки мисли какъв вот да даде, трябва да Ви кажа, че съм изключително доволен 
от активността и занапред, мисля сесиите да бъдат винаги по това време. Интересни дебати, 
подробно запознаваме гражданите, които заслужават това.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16     
Против: 1     
Възд. се: 2                     
 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за 
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 446 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализация на разчета за капиталови разходи и актуализация на текущи ремонти 
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:  

 
 1. Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 
2017 г., както следва: 
Функция III – Образование – (+) 18 698 лв.  
 - дейност 322 Общообразователни училища – увеличение на плана за капиталови разходи с 
18 698 лв. 
Функция IV –Здравеопазване – (-) 64 678 лв. 
- в дейност  431 Детски ясли - намаление на плана за капиталови разходи с 64 678 лв. за 
сметка на целевата субсидия за капиталови разходи, които са намалени видно във функция 
VI – Жилищно строителство БКС и ООС. 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  (-) 117 366 лв. 
- в дейност 603 - Водоснабдяване и канализация – увеличение на плана за капиталови разходи 
с 46 881 лв. 
- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа – намаление  на плана 
за капиталови разходи с (-)16 330 лв. 
- в дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство – намаление на плана за 
капиталови разходи с (-) 158 200 лв., като 13 200 лв ще бъдат разпределени по разходни 
параграфи в дейноста. 
- в дейност 619 – „Общинско предприятие” - увеличение на плана за капиталови разходи с   
9 000 лв. 
- в дейност 622 – Озеленяване - увеличение на плана за капиталови разходи с – 1 283 лв. 
Функция VIІ - Почивно дело – (+) 34 лв. 
- в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 34 лв. 
        Необходимите за целта финансови средства ще се компенсират с вътрешно 
разместване между дейностите. Разликата – ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА – 169 962 лв. ще бъде 
разпределена както следва: 
-  Дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”  - увеличение 
181 312лв. 

- Дейност 2619 - Общинско предприятие 9 000 лв. – средствата ще са за сметка на 
предприятието. 

- Дейност 2311 – Детски градини   2 350лв. – за сметка на ВРБ. 
 

 2. Приема актуализацията на разчета за текущи ремонти на Община Раковски за 2017 
г. - Необходимите за целта финансови средства ще бъдат от Дейност 2998, §97-00 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи”. 

 
Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение №1 – Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.08.2017 г. 
Приложение №2 – Актуализация на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Раковски. 
Приложение №3 – Отчет на текущи ремонти на Община Раковски към 31.08.2017г. 
Приложение №4 – Актуализация на текущи ремонти на Община Раковски. 
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МОТИВИ: След направен анализ е установена нужда от актуализиране на капиталовите 
разходи и текущите ремонти.  

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 2 и текущите 
ремонти в Приложение № 4 са разработени 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 са предтавили уведомителни 
писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи и 
текущи ремонти.  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: И все по-близо до края, точка двадесет и четвърта от Дневния ред: Докладна 
записка с Изх. № 246/25.09.2017 г. от Георги Лесов – Председател на ОбС – Раковски, относно 
създаване на наблюдателна комисия и избор на състав. 
С две думи Ви казвам, тази комисия ни я налага Законът за изпълнение и изтърпяване на 
наказанията. Общо взето някаква служба се разтоварва и хвърля това на общините, които 
общо взето са много далеч от тази  материя. Но след като законът така е разписан, ние сме 
длъжни да се съобразим. Така, първо има ли някой желаещ, който да се занимава с това 
нещо? Само да уточня, че е безплатно. Ако няма желаещи, предлагам себе си. Така е 
записано и в Докладната,  но някой ако има желание, отстъпвам му? Само да Ви кажа, че 
имате правомощия, след предварителна уговорка с Директорът на затвора, да посещавате 
лишените от свобода в затвора. Директорите на затворите за длъжни да се съобразяват с 
мненията на Комисията. Изрично е записано в два члена на закона, че са длъжни да се 
съобразяват с мненията и препоръките на тези комисии. Съобразяват, не значи изпълняват, 
нали, да го уточня. Както г-н Кмета се съобразява с решенията на Общински съвет …  
г-н Петър М. Антонов: Ами и ние ще се съобразим с твойто предложение. Успех ти желая.  
г-н Георги Лесов: Добре, убедих Ви! Значим ме оставяте. Благодаря Ви! Моля, да гласуваме! 
Да го официализираме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19     
Против: 0      
Възд. се: 0                     
 
 



стр. 49 
 

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 447 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Създаване на наблюдателна комисия и избор на състав. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 и 3 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража. 
 
По предложение на: Георги  Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 
 СЪЗДАВА НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ към Общински съвет – Раковски за изпълнение на 
дейностите по чл. 171 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 73 от НК. 

 
ИЗБИРА следния състав на Наблюдателна комисия: 

Председател: Георги Лесов – Председател на ОбС Раковски; 
Членове: 
1.  Георги Василев Попов – представител от Областна служба „Изпълнение на наказанията”;  
2.  Пенка Василева Попчева – представител на Затвора – гр. Пазарджик;  
3. Пенка Йосифова Бакърджиева - Ячева – представител на ДСП - Раковски; 
4. Мария Лесова – адвокат. 
 
 
МОТИВИ: В Община Раковски се получават за изпълнение съдебни актове, касаещи лица, 
спрямо които е постановено условно предсрочно освобождаване на основание чл. 70 ал. 1 
от Наказателния кодекс (НК), като е установен съответен изпитателен срок. От Община 
Раковски се иска да бъдат изпълнени задълженията на Наблюдателната комисия, посочени в 
чл. 73 от НК (организиране на надзор и възпитателни грижи за условно предсрочно 
освободения през изпитателния срок), както и в чл. 170 и чл. 171 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), където е посочен състава на 
Наблюдателната комисия и задълженията й по закон.  

ЗИНЗС е в сила от 2009 година. Съгласно чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, към общинските 
съвети трябва да бъдат създадени наблюдателни комисии, в състава на които се включва 
пробационен служител и представител на затвора.  

Основната функция на наблюдателната комисия е да работи по ресоциализацията 
на лишените от свобода.  

Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от 
свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им 
документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за 
лишаване от свобода.  
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Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за 
началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или 
препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна 
дирекция "Изпълнение на наказанията".  

Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети. Според 
чл. 171, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, 
наблюдателните комисии: осъществяват обществен контрол на дейността на местата за 
лишаване от свобода; подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително 
чрез иницииране на социални услуги на територията на общината; правят предложения за 
изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от 
по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване; правят предложения и 
дават мнения по искания за помилване; подпомагат семействата на лишените от свобода; 
съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за 
лишаване от свобода. 

С Писмо, вх. № 899/25.08.2017 г. от Областна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. 
Пловдив, за включване в състава на Наблюдателната комисия към ОбС Раковски е посочен 
Георги Василев Попов – Инспектор в РС „Изпълнение на наказанията”, гр. Пловдив. 

С Писмо, вх. № 917/07.09.2017 г. от Затвора – гр. Пазарджик, за включване в състава на 
Наблюдателната комисия към ОбС Раковски е посочена Пенка Василева Попчева – Инсп. 
пробация. 

С Писмо, вх. № 951/25.09.2017 г. от Дирекция социално подпомагане Раковски, за 
включване в състава на Наблюдателната комисия към ОбС Раковски са посочени Пенка 
Йосифова Бакърджиева - Ячева – Директор, а в случаите на отсъствие Златка Иванова 
Гатевска – Стоянова – Началник отдел ХУСУ. 

  
   

 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и пета: Отпускане на еднократни помощи.  
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря Ви, г-н Председател! На своето заседание Комисията по 
Здравеопазване и социални дейности, одобри следните лица:  

- Петрана Павлова от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Петрана Тодорова от с. Чалъкови - 100 лв.; 
- Божидар Николов от с. Момино село - 100 лв.; 
- Бойко Балабанов от гр. Раковски - 100 лв.; 
- Луиджо Балджийски от гр. Раковски - 100 лв.; 
- Милко Койрушки от гр. Раковски - 100 лв. 

Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18     
Против: 1      
Възд. се: 0                     
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за 
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 448 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Петрана Илиева Павлова с ЕГН: 640524**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Дунав” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Петрана Йорданова Тодорова с ЕГН: 720601**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, 
община Раковски, ул. „Трапезица” № 19, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Божидар Красимиров Николов с ЕГН 961107**** и постоянен адрес: с. Момино село, 
община Раковски, ул. „21-ва” № 2,  в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Бойко Алонцов Балабанов с ЕГН: 650123**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 60, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

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

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

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и шест: Питания.  
Колеги, въпроси има ли? 
г-н Павел Гуджеров: Може ли, аз преди въпросите да взема отношение по нещо, уважаеми 
колеги? Възполвам се, че имаме представител на местните медии. Искам да Ви покажа 
една неприятна снимка от фейсбук, на която се натъкнах днес. Това е в кв. Парчевич и както 
заставаме до новите обекти, които строим, така е редно да си носим и негативите. Просто 
искам да се обърна към жителите на Община Раковски, когато има проблем, не винаги ние 
ще го видим във фейсбук. Моля, сигнализирайте, за да може да си отстраняваме 
проблемите, които ги има. Въпросният проблем е по ул. «Петко Войвода» в кв. Парчевич. И 
мисля, че още днес се работи по отстраняването му.  
Обръщам се към жителите на Общината: има ли проблем, винаги може да го дискутирате 
във фейсбук, но все пак алармирайте за това нещо Общината, за да можем да вземем 
коригиращи действия. Благодаря Ви! 
г-жа Мария Джатова: Само нещо набързо да кажа. Г-н Кмете, с всички общини, с които аз 
кореспондирам, те не са малко, имат имейли, които са организирани от самата община за 
всяко едно кметство. Нашата Община няма такива, или поне те не работят. Дали е възможно 
да имате предвид, за да може и ние все пак да имаме един, как да кажа, по-бърз 
електронен достъп понякога за кореспонденция с кметствата.  
г-н Павел Гуджеров: Аз определено си мисля, че имаме. Въпроса е дали са публични, ще ги 
оповестим на страницата на Общината.  
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г-жа Мария Джатова: От дълго време не работят, поне този в кметството в Белозем. Както и в 
Болярино, преди малко говорих с кмета. 
г-н Павел Гуджеров: Благодаря за забележката. 
г-жа Мария Джатова: Не е забележка, по-скоро е молба. 
г-н Павел Гуджеров: Но все пак когато е нещо по-инцидентно, моля жителите да ни 
алармират по телефон, за да можем бързо да взмем мерки. Телефонът в дежурната е 22-33 
със съответния код за гр. Раковски.  
г-н Георги Лесов: Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, колеги, ще се възполвам, че днес имаме 
сесия, да поканя Вас и жителите на Община Раковски чрез нашата медия на 14 октомври, 
това е събота, на пазара за животни в Раковски. Организираме фермерско изложение, на 
което ще бъдат представени различни видове животни и фермерски продукти. Надявам се 
времето да е добро и наистина да имаме присъствие, защото това нещо го организираме 
за първи път от Организация на производители «Фермерско мляко». Подготвили сме 
интересна програма, така, че заповядайте и нека да се видим там. Започва в 09:00 часа 
сутринта, официалното откриване е в 11:00 часа. Имаме и официално гости от 
Министерство на земеделието и храните и Кмета на Община Раковски и Председателя на 
Общински съвет. Надявам се, всички колеги общински съветници да Ви видя там. Но е през 
целия ден, като има различни демонстрации по правене на ръчен кашкавал, мобилна 
мандра – ще видите как се прави кашкавал в реални условия, производствени. Така че 
интересна е програмата, заповядайте! 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Г-н Антонов! 
г-н Петър М. Антонов: Аз да питам със чукащия на вратата дъждовно, есенно-зимен сезон. 
Виждаме валежи се изсипаха над 60 л., дали имаме готовност – почистени канали, язовирите 
в какво състояние са ни, проверявали ли сте? Дерета или там каквото има, да не стигаме до 
ситуации и както бяхме стигали до наводняваме на различни населении места на 
територията на Общината?  
г-н Павел Гуджеров: Колеги, моля за малко тишина, понеже въпроса е резонен и важен. 
Постоянно някъде се чистят дерета, канали, дори и към момента големият багер е на канала 
на Индустриална зона – Раковски. Днес, поради времето, не знам дали е продължил да 
чисти, но понеделник беше там, вторник беше там и ще продължи до пълното му изчистване. 
Язовирите освен, че ние ги наблюдаваме, постоянно ни наблюдават и Държавна агенция по 
метрологичен и технически надзор. Честичко ни посещават. За сега имаме, разбира се, 
предписания за някои язовири, санкции няма. Стараем се да ги поддържаме в добро 
експлоатационно състояние.  
г-н Петър М. Антонов: Няма да се притесняваме.  
г-н Павел Гуджеров: Пред силата на природата всички сме много жалки, но може да вземем 
максимално мерки да ограничим такива лоши събития. Също мога да кажа, че днес беше 
извадена и почистена растителността от коритото на р. «Сребра» в кв. Ген. Николаево. 
Надявам се, ако имаме време, да можем да влезем и в реката в с. Белозем. Не знам дали 
ще успеем тази година, за следващата се надявам да влезем.  
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Закривам заседанието. 
 

 
 

/Заседанието приключи в 18:40 часа/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
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