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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п.к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski@abv.bg 

  

 
ПРОТОКОЛ № 28 

 

от 25.10.2017 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 16:05 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет – Раковски  

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Ралица Костадинова Сатанска, 
Йордан Христов Неделчев, Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан 
Йозов Пенсов, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, 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  
Йовко Стефанов Романов  – Зам.  Кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
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! Предлагам да започнем нашата работа. Имаме 
необходимия кворум за откриване на редовното заседание на Общински съвет – Раковски за 
месец октомври. Г-н Рангел Матански отсъства, надявам се, това да не ни попречи за 
правилното протичане на заседателния процес.  
На заседанието присъстват – г-н Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски, зам. кмет на 
Общината, кметове на населени места и представител на местните медии. Материалите по 
Дневния ред са разпратени до всеки един от Вас. Въпроси и предложения по така 
педложения Дневен ред? Няма. В такъв случай, моля да гласуме така предложения Дневен 
ред! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
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. Писмо с Вх. № 967/11.10.2017 г. от Областен управител на област Пловдив, относно 
връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 432, 
взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. 
    
2. Предложение с Вх. № 962/05.10.2017 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 отдаването под наем на имоти публична 
общинска собственост чрез търг с явно наддаване. 
 
3. Докладна записка с Вх. № 974/18.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и 
учениците  в Община Раковски за периода 2018 – 2020 г. 
 
4. Предложение с Вх. № 976/19.10.2017 г. Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изготвяне на проект за ПУП-Парцеларен План за „Трасе на 
въздушна  кабелна линия ВЛ 110 kV“, преминаващо през  поземлен имот с идентификатор 
034257- пасище, мера и монтиране на нов ЖР, местност „Перселик“ в землището на с. 
Стряма, Община Раковски, собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД, 
преминаващо през УПИ-034277-За подстанция, търговска и складова дейност, собственост 
на  „Завод за бетонови елементи“ ООД,  УПИ- 034350-Складова база за хранителни и 
нехранителни стоки, собственост на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД и през поземлени 
имоти с идентификатори 034261 и 034313, отредени за улична мрежа, собственост на „Завод 
за бетонови елементи“ ООД. 
 
5. Предложение с Вх. № 979/19.10.2017 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 издадена от Главният Архитект на Община Раковски, и 
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. 
 
6. Докладна записка с Вх. № 980/19.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна наемната цена по договор за наем, сключен на 10.12.2012 г. 
между Община Раковски (Наемодател) и ДП „Български спортен тотализатор“ (Наемател), за 
терен с площ от 15 кв. м. за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема одобрена от 
ЕСУТ, гр. Раковски, находящ се на ул.“Река сребра“, гр. Раковски, между ос.т. 367 и 170, от кв. 
62 по плана на гр. Раковски. 
  
7. Предложение с Вх. № 982/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно Заявление с наш Изх. № 32-02-63/08.08.2017 г. и писмо с Вх. № УО-
681/07.09.2017 г. към РИОСВ - Пловдив за възстановяване на внесените от Община Раковски 
отчисления за отчетната 2015 г. за депониране на отпадъци на Депо за неопасни отпадъци и 
Инсталация за биологично разграждане на закрит способ – с. Шишманци.  
 
8. Предложение с Вх. № 983/20.10.2017 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. 
 
9. Докладна записка с Вх. № 984/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна формата на собственост на имот от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Момино село, 
община Раковски, област Пловдив, а именно: 
 - ПИ № 48948.4.31 с площ 9,003 дка, НТП „Др. вид земеделска земя”, местността 
„Савака”, АОС № 3526/19.04.2013 г. 
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10. Докладна записка с Вх. № 985/20.10.2017 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 юридическо лице на бюджетна издръжка, представляващо „Училище”, на 
имоти – публична общинска собственост за образователни нужди. 
 
11. Докладна записка с Вх. № 986/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, в 
местността “Белнере”  от имоти  с  НТП „Широколистна гора” на „Полски път”. 
 
12. Предложение с Вх. № 987/20.10.2017 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. 
 
13. Предложение с Вх. № 988/20.10.2017 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 продажбата на имот – частна общинска 
собственост. 
 
14. Предложение с Вх. № 989/20.10.2017 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, издадена от главния архитект на общината и 
утвърдена с Решение XI, взето с протокол № 26 от 23.08.2017 г. 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. 

15. Докладна записка с Вх. № 990/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно вземане на решение за кандидатстване на Община Раковски по 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.005 – „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014-2020 г.  

 
16. Докладна записка с Вх. № 995/23.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски по процедура за набиране на 
проектни предложения BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по приоритетна Ос 
2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 
 
17. Докладна записка с Вх. № 991/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно предоставяне на общински активи на Общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“. 
 
18. Предложение с Вх. № 992/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно увеличение на план-сметката в Общинско предприятие „Благоустрояване 
и превенция“. 
 
19. Докладна записка с Вх. № 993/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно даване на съгласие за извозване на ученици от с. Дълго поле до ПГ “Петър 
Парчевич“ – гр. Раковски и обратно за учебната 2017/2018 г. 
         
20. Предложение с Изх. № 262/20.10.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на Обс - 
Раковски, относно финансово подпомагане на Иван Петров Власов за участие на 
Европейско първенство по йога 2017 г. в Прага, Чехия. 
 
21. Отпускане на еднократни помощи. 
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22. Питания.  
 

/16:09 часа – Г-н Петър Терзийски – влиза в залата/ 
 
 
г-н Георги Лесов: Продължаваме с първа точка от Дневния ред: Писмо с Вх. № 967/11.10.2017 
г. от Областен управител на област Пловдив, относно връщане за ново обсъждане и 
съобразяване със законовите изисквания на Решение № 432, взето с Протокол № 
27/27.09.2017 г. 
Г-н Рангелов, Вашата Комисия е водеща.   
г-н Иван Рангелов: Г-н Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги, Комисията предлага на 
Общински съвет Раковски да отмени Решение № 432, със 6 гласа – за. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Мисля, че няма нужда от допълнителни разяснения. Областният 
управител достатъчно се е мотивирал за връщането. Ако някой нещо? Няма. Моля, да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 0       
Възд.се: 1  
 
                                             
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  
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 № 449 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 
Решение № 432 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. 
 
На основание: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Иван Рангелов Рангелов – Общински съветник 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 Отменя Решение № 432 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 
27/27.09.2017 г. 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпило Писмо с Вх. № 
967/11.10.2017 г. от Областен управител на област Пловдив, относно връщане за ново 
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обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 432 на Общински съвет 
– Раковски, взето с Протокол № 27/27.09.2017 г.  
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 962/05.10.2017 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 отдаването под наем на имоти публична общинска собственост чрез търг с явно 
наддаване. 
г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми колеги, Комисията 
разгледа Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски да одобри избора на оператор за язовирна стена, чрез провеждане на търг с явно 
наддване, при първоначална цена съгласно Наредбата за базисните цени - 18 лв./дка е 
цената за отдаване под наем – базисната. Идеята е да се ползват язовирите от нашите 
земеделски производители.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0       
Възд.се: 0                                                          
                                          
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за   
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
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 № 450 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., във връзка с отдаването под наем на имоти публична 
общинска собственост чрез търг с явно наддаване. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите 
и чл. 16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Раковски във връзка с чл. 4 от Наредбата за базисните (начални) цени 
за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 



стр. 6 
 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Включва в Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283, взето с Протокол № 19/25.01.2017 
г. следните  имоти – общинска собственост: 
 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700061, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 117,700 дка, 
АОС №25/10.04.1998 г. 
 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700075, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 105.128 дка, 
АОС №22/09.04.1998 г.  

 
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000298, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 

община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 59.613 дка, 
АОС №44/14.04.1998 г. 
 

4.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000261, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 54,870 дка, 
АОС №3859/04.02.2014 г. 
 

5.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700118, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 8.222 дка, 
АОС №27/10.04.1998 г. 
 

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700327, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 75.680 дка, 
АОС №24/09.04.1998 г. 
 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 082078, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Момно 
Село, община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  48948, общ. Раковски, с площ от 
280.818 дка, АОС №3850/21.01.2014 г. 
 

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000405, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  05270, общ. Раковски, с площ от 31.991 дка, 
АОС №157/05.11.1999 г. 

 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните имоти – 
общинска собственост: 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700061, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 117,700 дка, 
АОС №25/10.04.1998 г. 
 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700075, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 105.128 дка, 
АОС №22/09.04.1998 г.  

 
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000298, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 

община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 59.613 дка, 
АОС №44/14.04.1998 г. 
 

4.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000261, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 54,870 дка, 
АОС №3859/04.02.2014 г. 
 

5.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700118, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 8.222 дка, 
АОС №27/10.04.1998 г. 
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6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700327, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 75.680 дка, 
АОС №24/09.04.1998 г. 
 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 082078, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Момино 
село, община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 48948, общ. Раковски, с площ от  
280.818 дка, АОС №3850/21.01.2014 г. 
 

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000405, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  05270, общ. Раковски, с площ от 31.991 дка, 
АОС №157/05.11.1999 г. 

 
3. Отдаването под наем да бъде за срок от 5 /пет/ години. 
4. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 18,00 /осемнадесет/ лева на декар за 
землището на гр. Раковски, съгласно чл. 4 от Наредбата за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на имоти – Общинска собственост.  
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост и сключване на договори със спечелилите участници. 
 
 
МОТИВИ: На територията на Община Раковски има язовири – публична общинска 
собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и 
експлоатацията им. Тъй като законът дава тази възможност, а общината има интерес за 
поддържане на съоръженията в добро техническо състояние, както и от получаване на 
съответните финансови приходи, предлагам да се открие процедура за избор на оператор 
на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на следните 
язовири – публична общинска собственост: 
 

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700061, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 117,700 дка, 
АОС №25/10.04.1998 г. 
 

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700075, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 105.128 дка, 
АОС №22/09.04.1998 г.  

 
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000298, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 

община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 59.613 дка, 
АОС №44/14.04.1998 г. 
 

4.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000261, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 54,870 дка, 
АОС №3859/04.02.2014 г. 
 

5.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700118, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  62075, общ. Раковски, с площ от 8.222 дка, 
АОС №27/10.04.1998 г. 
 

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700327, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 75.680 дка, 
АОС №24/09.04.1998 г. 
 

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 082078, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Момино 
село, община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 48948, общ. Раковски, с площ от  
280.818 дка, АОС № 3850/21.01.2014 г. 
 

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000405, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино, 
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:  05270, общ. Раковски, с площ от 31.991 дка, 
АОС №157/05.11.1999 г. 
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г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 974/18.10.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Общинска 
стратегия за личностно развитие на децата и учениците  в Община Раковски за периода 2018 
– 2020 г. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Уважаеми г-н Предсадател, г-н Кмете, колеги, Комисията разгледа 
Стратегията за личностно развитие на децата и предлага на Общински съвет – Раковски да 
приеме Стратегията, със 7 гласа – за. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Неделчева! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                          
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова - за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански   
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 № 451 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Раковски за периода 2018 – 2020 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование 
и чл. 5 от Наредбата за приобщаващо образование. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Раковски за периода 2018 – 2020 г., съгласно Приложение № 1. 
 
 
МОТИВИ: Настоящата Общинска стратегия е изготвена в съответствие с утвърдената 
областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област 
Пловдив въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа за 
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личностно развитие. Периодът на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в област Пловдив е 2017-2020 г. Поради това периодът на общинската 
стратегия е 2018-2020 г. 

Изпълнението на предложените мерки за постигане на целите на стратегията са в 
съответствие с нейните приоритети. За целта се изготвя годишен план на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие. 

 
 
 
 

Приложение № 1 
 
 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ  
ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ 
ЗА ПЕРИОДА  2018-2020 ГОДИНА 

 
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Подкрепата за личностно развитие  на децата и учениците се осигурява от 

институциите на предучилищното и училищно образование съвместно с държавните и 
местните органи и доставчици на социални услуги. 
 На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно 
развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 
развитие на способностите и уменията им и за включването и участието им в общността на 
детската градина и на училището. 
 В съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки 
ученик се предоставя подкрепа за личностно развитие. 
 Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските 
градини,  от училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие. В случаите, когато 
детето/ученикът, поради здравословни причини се обучава в индивидуална форма, общата и 
допълнителната подкрепа се предоставя в домашни условия. 
 Общата подкрепа  за личностно развитие е насочена  към развитие на потенциала  на 
всяко дете и ученик.  

 
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца  и ученици: 

 -със специални образователни потребности; 
 -в риск; 
 -с изявени дарби; 
 -с хронични заболявания. 
 Настоящата Общинска стратегия  за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Раковски е разработена в изпълнение на чл.197 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото 
образование. 
 
 Стратегията за подкрепа за личностно развитие е изготвена въз основа на Областната 
стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Пловдив 2017-2020 г. Тя  е 
съгласувана от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 08.09.2017 г. с Решение № 
1, взето с Протокол № 1/ 08.09.2017 г., и от РУО – Пловдив съгласно чл. 196, ал.5 от ЗПУО. 

Общинската стратегията за подкрепа за личностно развитие обхваща периода 2018-
2020 г. 

 
 ІІ. Идентифициране, анализ и оценка на ресурсите за осигуряване на подкрепа на 
личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски 

На  територията на Община Раковски функционират 6 детски градини, 5 основни 
училища и 2 професионални гимназии. В град Раковски има 2 детски градини и 2 основни 
училища и 1 професионална гимназия. В село Стряма функционира 1 детска градина и 1 
училище – те са средищни /от с. Момино се транспортират ежедневно деца и ученици, за 
да се обучават/. В село Белозем функционира 1 детска градина, 1 основно училище 
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/средищно – транспортират се ежедневно деца/ученици от село Болярино и деца от 
задължителна предучилищна възраст и ученици от прогимназиален етап от село Шишманци/ 
и 1 професионална гимназия по селско стопанство. В село Шишманци образователния 
процес се осъществява на втори адрес, различен от официалния на детска градина и 
училището /за ученици начален етап/ от село Белозем. 

По данни от националната електронна информационна система за предучилищното 
и училищното образование в началото на учебната година през 2017/2018 година са 
обхванати деца  и ученици  както следва: 

 

  

Брой 
деца, в 
яслени 
групи 

Брой деца 
/2-4 

годишни/, 
обхванати в 
целодневни 

групи 

Брой деца /5-6 
годишни/, 

обхванати в 
подготвителни 
целодневни 

групи 

общ 
брой 
деца 

ДГ "Шастливо детство"-град 
Раковски 30 78 68 176 

ДГ "Детелина" - град Раковски 54 63 69 186 

ДГ "Иглика" - град Раковски 35 80 50 165 

ДГ "Първи юни"-град Раковски 29 58 59 146 

ДГ "Радост"-село Стряма 17 65 52 134 

ДГ "Синчец" - село Белозем 20 86 59 165 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА  РАКОВСКИ: 185 430 357 972 
 

  

Брой деца в 
полудневни 

подготвителни 
групи 

Брой 
ученици 
от I-VII 
клас 

/дневна 
форма/ 

Брой ученици 
от I-VII клас 

/индивидуална 
форма/ 

Брой ученици от 
I-VII клас 

/самостоятелна 
форма/ 

ОУ "Христо Ботев" - град 
Раковски 24 525 2   
ОУ "Христо Смирненски"-
град Раковски 39 470     
ОУ "Гео Милев"-село 
Белозем 35 419 1   
ОУ "Отец Паисий" - село 
Стряма 10 247     
ОУ "Д-р Петър Берон" - 
село Чалъкови 30 134   12 
ОБЩО ЗА ОБЩИНА  
РАКОВСКИ: 138 1 795 3 12 

 
 

  

Брой 
ученици  
/дневна 
форма/ 

Брой ученици  
/индивидуална 

форма/ 

Брой 
ученици  
/задочна 
форма/ 

Брой ученици  
/самостоятелна 

форма/ 

ПГ "Петър Парчевич"-град 
Раковски 290 1 64 68 

ПГ по СС-село Белозем 163   80 14 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА  РАКОВСКИ: 453 1 144 82 
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По данни от националната електронна информационна система за предучилищното 

и училищното образование в началото на учебната година през 2017/2018 г. допълнителна 
подкрепа се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности от 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на 
Община Раковски както следва: 
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ОУ "Христо Ботев" - гр.Раковски 10 1   4   5 2 2 1 
ОУ "Христо Смирненски"-
гр.Раковски 8     1 3 3 1     

ОУ "Гео Милев" - село Белозем 3     1 3 2 1 1 1 
ОУ "Д-р Петър Берон" - село 
Чалъкови 4   2     1 2     
ДГ "Щастливо детство" - град 
Раковски 2             2   

ДГ "Детелина" - град Раковски 1   1             

ДГ "Иглика" - град Раковски 1             1   

Общо за Община Раковски 29 1 3 6 6 11 6 6 2 
 
Педагогическите специалисти, които предоставят допълнителната подкрепа на децата 

и учениците със специални образователни потребности  в институциите са както следва: 
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ОУ "Христо Ботев" - гр.Раковски 10 10 8 6   

ОУ "Христо Смирненски"-гр.Раковски 8       8 

ОУ "Гео Милев" - село Белозем 3       3 

ОУ "Д-р Петър Берон" - село Чалъкови 4       4 

ДГ "Щастливо детство" - град Раковски 2       2 

ДГ "Детелина" - град Раковски 1       1 

ДГ "Иглика" - град Раковски 1       1 

Общо за Община Раковски 29 10 8 6 19 
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Тези педагогически специалисти реализират  конкретните дейности, заложени в 
годишния план за подкрепа  на всяко дете/ученик. 

Допълнителната подкрепа  за личностно развитие на децата в риск , с изявени дарби и 
с хроничните заболявания се осъществява от педагогически специалисти от детската градина 
или от училището /например педагогически съветник, ако има назначен в съответната 
институция и педагози, които подпомагат развитието на детето/ученика  в областта на 
науката и технологиите, в областта на изкуствата, в областта на спорта и други сфери. 

Наличната подкрепящата среда за осъществяване дейностите на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие непрекъснато се обогатява с необходимите 
дидактични материали и специализирани средства.  Това допринася до приобщаването на 
детето/ученика с неговите специфични потребности към живота на общността. 

Освен  с детето/ученика,на което се предоставя  обща и допълнителна подкрепа за 
личностно развитие от  педагозите, ресурсните специалисти и други специалисти в тази 
насока се осъществява и непрекъсната връзка с родителите в процесите на приобщаване   - 
по отношение на тяхната информираност. Родителите са активни участници в развиването на 
способностите и уменията на децата и учениците. Приемайки всяко действие  по отношение 
на напредъка на способностите на децата си  в процеса на образованието им – родителите 
се явават най-добрия барометър на емоциите им. За учителите родителите са партньори, 
които заедно съпровождат детето/ученика да премине през призмата на приобщаващото 
образование. 

 
ІІ.ВОДЕЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
1.Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на  всяко дете/ученик да 

бъде според неговите индивидуални нужди и потребности. 
2.Наличие на съответните квалифицирани педагогически специалисти, които да 

оказват необходимата подкрепа за личностно развитие. 
3.Комплексен и интегриран подход в работата на ангажираните институции /детски 

градини, училища и Община Раковски/ 
 
ІІІ. ВИЗИЯ 
 
Визията на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на всяко дете 

и ученик е свързана със създаване на  ефективно и ефикасно взаимодействие и 
координация между всички институции, които са отговорни за реализацията на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

 
ІV.ПРИНЦИПИ 
Мерките в настоящата стратегия се основават на следните ключови принципи: 
-законосъобразност; 
-целесъобразност,ефективност и ефикасност; 
-партньорство; 
-устойчивост на постигнатите резултати; 
-прозрачност и отчетност; 
-недискриминация и равенство 
 
V.ОБЩИНСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
ПРИОРИТЕТИ 

 Осигуряване на своевременна подкрепа /обща и допълнителна/ за личностно 
развитие на всяко дете и ученик спрямо неговите реални нужди и индивидуални потребности 
 Превенция на агресията в училищата; 
 Поддържане и развиване на материалната база в детските градини и училищата; 
 ЦЕЛИ 

ЦЕЛ:Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 
развитие на способностите и уменията на децата и учениците в общността на детската 
градина  и на училището 

Мерки: 
Осигуряване на условия и ресурси в зависимост от индивидуалните потребности на 

детето/ученика за реализиране на приобщаващото образование 
Проучване на интересите, способностите  и компетенциите, заложени у 

детето/ученика и тяхното развитие  
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ЦЕЛ:Осигуряване на обща  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
Мерки: 
Развиване на потенциала на всяко дете или ученик според неговите умения и 

компетентности; 
Осигуряване на занимания по интереси, психологическа подкрепа, превенция на 

обучителните затруднения, логопедична работа и други дейности, които спомагат за 
предоставянето на общата подкрепа за личностно развитие; 

Добри практики и тяхното мултиплициране 
ЦЕЛ:Осигуряване на допълнителна  подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците 
 
Мерки: 
Прилагане на индивидуален подход към всяко дете или ученик, на  което се 

предоставя  допълнителната подкрепа за личностно развитие 
ЦЕЛ:Превенция на рисковото поведение сред децата и учениците 
Мерки: 
Ангажиране на свободното време на учениците в извънкласни дейности; 
Беседи и дискусии с цел превенция на рисковото поведение 
ЦЕЛ:                                                                                                                                                                                                            
Взаимодействие и сътрудничество между различните  институции на територията на 
Община Раковски, които осигуряват подкрепа за личностно развитие  
Мерки: 
Координация между институциите в предучилищното и училищното образование и  

Община Раковски за адаптиране на дейностите, свързани с реализиране на  годишния план 
за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие. 

  
Предложените мерки за постигане на целите на стратегията са в съответствие на 

нейните приоритети. Мерките се реализират от институциите чрез изпълнението на ежегоден 
годишен план  относно дейностите  за изпълнение на стратегията 

Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие  допринасят за развитието 
на личността през периода, когато детето/ученика е в образователната система -това 
спомага при   реализацията на   пазара на труда.   
 
 ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ, МОНИТОРИНГ И ФИНАНСИНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
Изпълнението на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците  се осъществява с ежегодно приеман годишен план на дейностите. 
Планът  съдържа дейности, очаквани резултати и индикатори за изпълнение. Годишният план 
за дейностите за подкрепа за личностно развитие се приема по предложение на Кмета на 
Община Раковски след съгласуване с Регионално управление на образованието – Пловдив. 

 
МОНИТОРИНГ 
Чрез мониторинга се контролира навременно и ефикасно изпълнението на 

дейностите на стратегията, а чрез оценката се предоставя информация за въздействието, 
ефективността и устойчивостта.  

Мониторингът е дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и 
използване на информация, идентифициране и приемане на коригиращи действия при 
прилагане  изпълнението на стратегията за подкрепата за личностното развитие. 

Крайната оценка за изпълнение на Стратегията ще бъде извършена след края на 
планирания период за нейната реализация. Окончателната оценка ще включва следните 
елементи: 

1. Индикатори за целите на стратегията 
1.1. Значимост на целите 
1.2. Ефективност на целите 
2. Индикатори за мерките 
2.1. Ефикасност на мерките 
2.2. Въздействие на мерките 
2.3. Устойчивост на мерките 
3. Научени уроци  
3.1. Препоръки за управление на риска 
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3.2. Препоръки за ефикасно и устойчиво изпълнение на стратегията 
3.3. Препоръки за бъдещи цели и мерки 

 
 ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането на настоящата Стратегия се осъществява със средства от 
Европейските фондове, чрез Държавния бюджет, общинския бюджет и други източници.  

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 976/19.10.2017 г. Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изготвяне на проект 
за ПУП-Парцеларен План за „Трасе на въздушна  кабелна линия ВЛ 110 kV“, преминаващо 
през  поземлен имот с идентификатор 034257- пасище, мера и монтиране на нов ЖР, 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, собственост на „Завод 
за бетонови елементи“ ООД, преминаващо през УПИ-034277-За подстанция, търговска и 
складова дейност, собственост на  „Завод за бетонови елементи“ ООД,  УПИ- 034350-
Складова база за хранителни и нехранителни стоки, собственост на „Кауфланд България 
ЕООД енд КО“ КД и през поземлени имоти с идентификатори 034261 и   034313, отредени за 
улична мрежа, собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД. 
Г-н Узунов, Вашата Комисия е водеща! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, на свое редовно заседание 
ПК „ТСУ” разгледа Предложението и предлага на Общински съвет – Раковски на основание 
чл. 124 от ЗУТ, да разреши изработването на проекта. И на основание чл. 129б от ЗУТ, да 
одобри заданието за изработването на ПУП – ПП, съгласно Предложението на Кмета.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20     
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански   
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 № 452 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-Парцеларен План за „Трасе  на 
въздушна кабелна линия ВЛ 110 kV“ преминаващо през  поземлен имот с идентификатор 
034257-пасище, мера и монтиране на нов ЖР, местност „Перселик“ в землището на с. 
Стряма, Община Раковски, собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД, 
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преминаващо през  УПИ-034277-За подстанция, търговска и складова дейност, собственост 
на „Завод за бетонови елементи“ ООД, УПИ- 034350-Складова база за хранителни и 
нехранителни стоки, собственост на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД и през 
поземлени имоти с идентификатори 034261 и 034313, отредени за улична мрежа, 
собственост на  „Завод за бетонови елементи“ ООД. 
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 110, ал. 1, т. 5 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  ПУП-Парцеларен план за „Трасе  на 
въздушна  кабелна линия ВЛ 110 kV“, преминаващо през  поземлен имот с идентификатор 
034257-пасище, мера и монтиране на нов ЖР, местност „Перселик“ в землището на с. 
Стряма, Община Раковски, собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД, 
преминаващо и през  УПИ-034277-За подстанция, търговска и складова дейност, собственост 
на „Завод за бетонови елементи“ ООД, УПИ- 034350-Складова база за хранителни и 
нехранителни стоки, собственост на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД и през 
поземлени имоти с идентификатори 034261 и 034313, отредени за улична мрежа, 
собственост на  „Завод за бетонови елементи“ ООД. 
 
Обхват: 034257-пасище, мера, УПИ- 034350-Складова база за хранителни и нехранителни 
стоки, УПИ-034350- Складова база за хранителни и нехранителни стоки, ПИ034261 и ПИ034313- 
отредени за улична мрежа, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община 
Раковски. 
 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, 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.  
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имотите. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на  ПУП-Парцеларен план.  
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. № 26-06-10/28.09.2017 г. 
на „Завод за бетонови елементи“ ООД, ЕИК 115812001, седалище и адрес на управление, с. 
Стряма, ул. “Васил Коларов“ № 96,  управител  Валентин  Кънчев  Кънчев,  за разрешение за 
изготвяне на проект за ПУП-Парцеларен План за „Трасе  на въздушна  кабелна линия ВЛ 110 
kV“, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 034257-пасище, мера и 
монтиране на нов ЖР, местност „ Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, 
собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД, преминаващо през  УПИ-034277-За 
подстанция, търговска и складова дейност, собственост на „Завод за бетонови елементи“ 
ООД, УПИ- 034350- Складова база за хранителни и нехранителни стоки, собственост на 
„Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД и   през поземлени имоти с идентификатори 034261 и   
034313, отредени за улична мрежа, собственост на „Завод за бетонови елементи“ ООД. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на  
ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПП, Скици на имотите, Основни данни за имотите в  
съществуващо положение и Документи за собственост. 
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г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 979/19.10.2017 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 издадена 
от Главният Архитект на Община Раковски, и 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, 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 организирането 
на търг с явно наддаване за отдаване под наем на петно за поставяне на ВПС в с. Белозем.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Това е обекта, заради който имаше 
писмо от Областния управител. Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                          
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
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 № 453 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 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 издадена от Главният Архитект на Община Раковски и 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. 1 и ал. 2 от 
ЗОС, чл. 20, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
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 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 издадена от главния 
архитект на Община Раковски и 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 издадена от главния архитект на Община Раковски и 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. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг. 
4. Отдаването под наем да бъде за срок от 3 /три/ години. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева за кв. м. месечно, а именно 
/6,00 лв. х 10 кв. м/ 60,00лв. /шестдесет лева/. 
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търгът и сключването на договор. 
 
 
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-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, а за държавни и общински имоти и въз основа на схема, одобрена от главния архитект 
на общината.  
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 980/19.10.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна наемната цена по 
договор за наем, сключен на 10.12.2012 г. между Община Раковски (Наемодател) и ДП 
„Български спортен тотализатор“ (Наемател), за терен с площ от 15 кв. м. за поставяне на 
ВПС по чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема одобрена от ЕСУТ, гр. Раковски, находящ се на ул.“Река 
сребра“, гр. Раковски, между ос.т. 367 и 170, от кв. 62 по плана на гр. Раковски. 
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 
сключването на анекс към договора за намаляне цената на ползваният обект.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма въпроси. Моля, да гласуваме! 
г-н Петър Антонов: Сигурни ли сте, че няма да ни го върнат?  
г-н Георги Лесов: Да. 
г-н Петър Антонов: Добре.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16      
Против: 1          
Възд.се: 3                       
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1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – против 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – 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 № 454 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Промяна наемната цена по договор за наем, сключен на 10.12.2012 г. между 
Община Раковски (Наемодател) и ДП „Български спортен тотализатор“ (Наемател), за терен 
с площ от 15 кв. м. за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема одобрена от ЕСУТ, 
гр. Раковски, находящ се на ул.“Река сребра“, гр. Раковски, между ос.т. 367 и 170, от кв. 62 по 
плана на гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.51 б от Закона за физическото 
възпитание и спорта.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде променена цената по договор, 

сключен на 10.12.2012 г. за наем на  общински имот, терен с площ от 15 кв. м. за поставяне 
на ВПС по чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема одобрена от ЕСУТ, гр. Раковски, находящ се на ул. 
„Река сребра“, гр. Раковски, между ос.т. 367 и 170, от кв. 62 по плана на гр. Раковски от 10,00 
/десет/ лева на кв.м. месечно без ДДС на  2,00 /два/ лева на кв.м. месечно без ДДС. 
     2. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за промяна на 
цената по договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
 
           
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 26-1456-
2/10.10.2017 г. от Атанас Андреев Узунов – Директор на ЮЦРД на ДП „БС Тотализатор“ офис 
Пловдив, с което е изявено желание за промяна цената по договор, сключен на 10.12.2012 г. за 
наем на общински имот, терен с площ от 15 кв.м. за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ, 
съгласно схема одобрена от ЕСУТ, гр. Раковски, находящ се на ул. „Река сребра“, гр. 
Раковски, между ос.т. 367 и 170, от кв. 62 по плана на гр. Раковски, предвид възникналата 
нерентабилност поради рязкото намаляване постъпленията за тотализатора в пунктовете на 
Община Раковски.  
Съгласно чл. 2, т. 9, б. а от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, цената за терени за поставяне на ВПС на територията на гр. 
Раковски е 10 лв. на кв. м., както е към настоящия момент. Законът за физическото възпитание 
и спорта, от своя страна, делегира правото на общините да предоставят за ползване на БСТ 
при облекчени условия подходящи помещения и терени за неговата дейност, включително в 
спортните обекти. В тази връзка, съгласно по-високия по степен нормативен акт, а именно 
ЗФВС, и с оглед особената структура на ДП „БС Тотализатор“, който спомага 
финансирането на българския спорт, се взима настоящото решение. 
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г-н Георги Лесов: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 982/20.10.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно Заявление с наш Изх. № 32-02-
63/08.08.2017 г. и писмо с Вх. № УО-681/07.09.2017 г. към РИОСВ - Пловдив за възстановяване на 
внесените от Община Раковски отчисления за отчетната 2015 г. за депониране на отпадъци 
на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане на закрит способ – 
с. Шишманци.  
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, уважаеми Кмете, 
Комисията разгледа Предложението на Кмета и със 7 гласа - за, 0 – против, 0 – възд. се, 
одобрява предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
  
        
    
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
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 № 455 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Заявление с наш Изх. № 32-02-63/08.08.2017 г. и Писмо с Вх. № УО-681/07.09.2017 г. 
към РИОСВ - Пловдив за възстановяване на внесените от Община Раковски отчисления за 
отчетната 2015 г. за депониране на отпадъци на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 
биологично разграждане на закрит способ – с. Шишманци.  
 
На основание: чл. 27, ал.14, във връзка с чл. 27, ал.13 и чл.27, ал.1, т. 1 от Наредба № 7 от 
19.12.2013 г. /посл. Изм. И доп., ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г./ за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, както и във връзка със Заповед № 226/29.06.2017 г. на Изпълнителния Директор на 
Изпълнителната агенция по околна среда и води. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  

 
 1. Увеличение на плана за капиталови разходи в дейност „Чистота”,  §§ 52-04 – мотометачна 
машина с 32 881,00 /тридесет и две хиляди осемстотин осемдесет и един лева/ лв.   
 
 2. Увеличение на плана за издръжка в дейност „Чистота”, §§ 10-15 – материали с 3 000,00 /три 
хиляди лева/ лв.  

 
 

МОТИВИ: Община Раковски е изпълнила целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, определени в §15, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, както и във 
връзка с подаденото от нас Заявление в Деловодството на РИОСВ – Пловдив е разрешено 
възстановяването на 50% /петдесет процента/ от внесените от Община Раковски отчисления 
за отчетната 2015 г. относно депониране на отпадъци, както следва: 
 Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 
способ – с. Шишманци – 35 880,99 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева и 
деветдесет и девет стотинки/. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № 983/20.10.2017 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 за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, предложеният имот 
да не бъде обявяван за продажба, да остане общинска собственост. За да бъде 
предоставям за наемане при желание от страна на граждатите от Общината или външни 
лица, без значение. Като се организира търг с явно наддване, с първоначална цена - 
базавота цена, съгласно нашата Наредба.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Г-н Кмете, Вие съгласен ли сте със становището? 
г-н Павел Гуджеров: Напълно. 
г-н Георги Лесов: В такъв случвай Вашето Предложение отпада? 
г-н Павел Гуджеров: Да. 
г-н Георги Лесов: Добре. Колеги, въпроси?  
г-жа Мария Джатова: Гласуваме отдаване под наем?  
г-н Георги Лесов: Да.  
г-н Петър Антонов: А какво налага цялата ситуация, при положение, че лицето е заявило 
закупуване? Каква е логката на два декара? 
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете, г-н Ячев, кой ще отговори? 
г-н Павел Гуджеров: Тя логиката е повече от ясна. Когато отдаваме под наем, имотите си 
остават наши. 
г-н Петър Антонов: Ами, аз като гледам началната тръжна цена, незнам колко години 
трябват, за да съберем пак толкова приходи отколкото да го продадем. Аз не виждам някаква 
икономическа логика, по принцип. Ако ще събираме по 18 лв./дка за два декара … 
г-н Павел Гуджеров: Никой не е  казал, че ще е 18 лв., то е търг.  
г-н Петър Антонов: Г-н Ячев обясни, че спрямо Наредбата за базисните цени.   
г-н Павел Гуджеров: Да, но то е търг. Може да стане по-висока цената.  
г-н Петър Антонов: Добре, да стане 36 лв. … 
г-н Павел Гуджеров: В Болярино имаме случай на 77 – 78 лв.  
г-н Петър Антонов: Не мога да разбера аз логиката, при положение, че и кмета на Стряма си 
е дал положителното становище.  
г-н Павел Гуджеров: Ако Кмета иска да вземе отношение? 
г-н Васил Черпелийски: Аз не мога да взема отношение…, че ние нямаме Проекто-дневен 
ред – не мога да кажа за какво става въпрос. И не знам защо.  
г-н Павел Гуджеров: Проекто-дневният ред е качен на сайта на Общината. 
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г-н Георги Лесов: Така… Господа кметове, съжалявам, че трябва да взема думата, ще Ви го 
кажа, така, много ясно и се надявам да ме разберете. И ако може и да не се обиждате! 
Защото явно Вие си знаете правата и задълженията, когато опира нещо лично до Вас. И 
заради някои кметове, нарицателното име КМЕТ в България, започна да е равно на 
хрантутник. Моите извинения за тази дума. Проекто-дневния ред имам задължение да го обявя 
публично и той се качва на сайта на Общината. Който има желание да се запознае с него, 
може да отвори сайта и да го види. Нямам задължение да го изпращам до всеки един от 
Вас. Редно е вече всеки да влезе в ролята си на длъжностно лице и да си изпълнява 
задълженията. Бях ли достатъчно ясен? 
г-н Васил Черпелийски: Можеше да ни предупредите… 
г-н Георги Лесов: В тази връзка, понеже изглежда, че Вие като кметове не сте запознати със 
ЗМСМА, прочетете си го. Дори прочетете и секцията, която е отделена на председателите. 
Там ще видите какво може и какво не може. Благодаря Ви! 
г-н Петър Антонов: Аз не исках да развалям доброто настроение на заседанието. Обърнах 
се към г-н Черпелийски, защото има от него положително становище за продажба… 
г-н Георги Лесов: Да, и няма право да казва, че не знае за какво става въпрос. След като е 
дал становище. Това сега в момента, реално становище ли е, аз да попитам? След като не 
знаете за какво става въпрос? 
г-н Петър Антонов: Идеята на моя въпрос беше следната – при положение, две или три 
заседания преди това, този имот нещо го правихме, нещо гласувахме, за да бъде друга еди 
каква си територия. Идеята беше ясна, че ще се продава и сега изведнъж става под наем. И 
аз пиитам, примерно, има ли нещо, което не знаем? Или имаме нещо друго предвид? Сега 
да казваме, че ще събираме наем сто години напред, за да вземем толкова приходи…? За 
два декара... Ако става въпрос за двеста декара, съм съгласен. При положение, че 
направихме цялата тази маневра, за да му променяме…  
г-н Георги Лесов: Моля, някой от членовете на Комисията! Г-н Ячев … или който е в час ...? Г-н 
Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Аз като член на тази Комисия, искам да кажа, че имотчето – говорим за два 
декара е супер аппетитно и обяснявам защо. Само, който не се е сблъсквал да си направи 
изход или вход от главен път II – 56, той не знае за какви пари става въпрос. Значи, на туй място 
на тези два декара, могат да се направят много неща. А и си мисля, че ако официално се 
знае и се разгласи, че туй нещо ще се продава след време… Съгласете се мястото е 
страшно, значи, има си изход от II – 56, асфалтов – направен със пътни знаци дори. От 
другата страна има хотелче, например някой може да иска да направи бензиностанция или 
друг хотел, примерно. 
г-н Петър Антонов: Вие сериозен ли сте? Ще направи бензиностанция там?  
г-н Виктор Узунов: Съвсем сериозно. Да, защо да не. 
г-н Петър Антонов: Добре, няма ли да спечелим повече пари, ако обявим търг за продажба, 
като е толкова апетитно и аз и ти ще се явим.  
г-н Виктор Узунов: Пак казвам, във времето може да се случи.  
г-н Павел Гуджеров: Ако позволите и аз да се намеся? Това е един интересен имот, няма 
защо да бързаме да го продаваме. Сега може да удовлетворим исканията на кандидата, да 
му го дадем под наем, да си върши работа. Не виждам нещо чак толкова погрешно в случая. 
И имотът си остава наш.   
г-н Петър Антонов: Резонният въпрос. Ако не иска да го вземе? 
г-н Павел Гуджеров: Ще си намери друг имот. 
г-н Петър Антонов: Таква икономичекса логика, не бях срещал.  
г-н Павел Гуджеров: Нормалната цена, на която бихме…, която обикновено се обявява за 
имоти е 1 550 лв./дка. С три хиляди лева, мисля, че няма нито толкова да забогатеем, нито 
толкова да обеднеем. А имота е интересен, наистина.  
г-н Петър Антонов: Добре, щом е толкова интересен като друга селскостопанска 
територия?  
г-н Павел Гуджеров: Може и г-н Неделчев да вземе отношение като жител на с. Стряма.  
г-н Йордан Неделчев: Аз не мога се ориентирам точно къде е това.  
г-н Георги Лесов: До моста на реката. Където беше стария. Други въпроси, колеги? Виждам, 
че няма. Моля, да гласуваме предложенито на Комисията по управление на общинската 
собственост! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18      
Против: 0          
Възд.се: 2                           
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – 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 № 456 

 
Взето с Протокол № 28/25.10.2017 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 отдаване по наем на имот - частна общинска 
собственост чрез търг с явно наддване. 
 
На основание: чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, от ЗОС и чл. 3, ал. 
1, т. 1 от Наредбата за базисните /начални цени/ за отдаване под наем на имоти – общинска 
собственост.  
 
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 управление и отдаване под наем през 2017 г.” от «Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.» следния имот - 
ЧОС: 

 
 2. Отдаването под наем е за срок от 1 /една/ години. 
 3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 4. Определя начална тръжна цена 22,00 лв./дка. 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна 
общинска собственост и сключване на договор. 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94Р-119-3/16.05.2017 г. от Радослав Милков Ночев от гр. Раковски, ул. „Парижка комуна” 

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

собственост 

ПИ 007010, землище на с. Стряма, 
местност „Трънака” 

Др. селск. 
територия 

2 026 4185/25.09.2017 г. 
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№ 18 за закупуване на общински имот - ПИ № 007010, с площ 2.026 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, в местността „Трънака”. Тъй като 
имотът не е загубил общественополезното си значение, последният следва да бъде отдаден 
под наем с оглед запазване на собствеността и реализирането на приход в общинския 
бюджет.  

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 984/20.10.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна формата на 
собственост на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
находящ се в землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, а именно: 
 - ПИ № 48948.4.31 с площ 9,003 дка, НТП „Др. вид земеделска земя”, местността 
„Савака”, АОС № 3526/19.04.2013 г. 
Г-н Ячев, отново Вашата Комисия има думата! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлагана Общински съвет – Раковси да одобри промяната 
формата на собствеността на имота от публична общинска собтвеност в частна общинска 
собственост. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20     
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
                    
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
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 № 457 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна формата на собственост на имот от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Момино село, община 
Раковски, област Пловдив, а именно: 
 - ПИ № 48948.4.31 с площ 9,003 дка, НТП „Др. вид земеделска земя”, местността 
„Савака”, АОС № 3526/19.04.2013 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  
 

 Общински съвет Раковски, Пловдивска област обявява за частна общинска 
собственост следния имот: 
 - ПИ № 48948.4.31 с площ 9,003 дка, НТП „Др. вид земеделска земя” находящ се в 
землището на с. Момино село, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Савака”, 
АОС № 3526/19.04.2013 г. 
 
 
МОТИВИ: С Решения № 371, взето с Протокол № 23/31.05.2017 г. на ОбС - Раковски, е дадено 
съгласие за промяна НТП на гореописания имот – ПОС, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във 
връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ.                                 
 В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ 
назначава комисия и след извършена проверка на място и съставен Констативен протокол от 
28.06.2017 г.  на комисията е извършена промяна в НТП на имота, описан по-горе съответно от 
“Пасище, мера” в “Др. вид земеделска земя”. Имотът е престанал да има 
предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 985/20.10.2017 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 юридическо лице на бюджетна 
издръжка, представляващо „Училище”, на имоти – публична общинска собственост за 
образователни нужди. 
Г-н Ячев! 
г-н Виктор Узунов: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
предоставянето на сграда - бивша столова на ОУ „Гео Милев” за безвъзмездно ползване и 
управление.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, въпроси?  
г-жа Мария Джатова: Трябва да е ОУ. 
г-н Георги Лесов: Да, забелязах. Наитина допусната е правописна грешка. Добре, въпроси 
колеги? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0         
Възд.се: 0  
                         
       
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
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 № 458 

 
Взето с Протокол № 28/25.10.2017 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 
юридическо лице на бюджетна издръжка, представляващо „Училище” 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 включен в раздел Раздел ІІІ  „Описание на имотите, които 
Общината предлага за управление и отдаване под наем през 2017 г.” от «Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.» следния имот 
ПОС:  
 - Сграда - бивша столова - 1 етаж, 330 кв. м, масивна, АОС № 618/28.07.2000 г.  
ІІ. Предоставя безвъзмездно за управление на ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, представляващо 
юридическо лице на бюджетна издръжка следния имот - публична собственост: 

- Сграда - бивша столова - 1 етаж, 330 кв. м, масивна., АОС № 618/28.07.2000 г. 
ІV. Гореописаният имот се предоставя за управление безсрочно, при условие, че се ползва 
единствено за нуждите, за които е предоставен, като собствеността му не може да бъде 
придобивана по давност или по друг начин. Предоставения имот може да се отдава под 
наем по реда на Закона за общинската собственост и НРПУРОИ на ОбС Раковски. Таксата 
смет, застраховането, поддържането и ремонтите на предоставения имот се извършва от 
лицата , на които е предоставен с грижата на добър стопанин, като ежегодно в бюджета   му  
се предвиждат необходимите средства за целта. Когато нуждата от  предоставения имот 
отпадне, или същият се ползва  в нарушение на  разпоредбите на чл. 11 от ЗОС, 
юридическото лице се задължава да предаде незабавно  фактическото владение на имота 
на Община Раковски. 
 V. Общински Съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 
необходимите  действия за предоставяне управлението на горепосочения имот и предаде 
фактическото му  владение. 
 

 
МОТИВИ: С Решение № 474, взето с Протокол № 34/28.04.2010 г. Общински съвет Раковски е 
предоставил за безвъзмездно управление имот - публична общинска собственост на 
следното училище: 

ОУ „Гео Милев”, с. Белозем - Имот, актуван с АОС № 617/28.07.2000 г., съставляващ 
УПИ ІІ-934, кв. 103 по ЗРП с площ 16 000 кв. м. и  построените в него сгради. 

В гореописания имот има сграда, представляваща бивша столова с площ 330 кв. м, 
актувана с АОС № 618/28.07.2000 г., която не е била предадена за управление на училището.  

 
 

   
 
 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Председател, може ли да наруша малко протокола? 
г-н Георги Лесов: Кажете? 
г-н Павел Гуджеров: Уважаеми колеги, понеже ми се налага след малко да тръгвам и няма 
да остана за последната точка Питания, някой ако има нещо да пита?  
г-н Иван Рангелов: Аз имам питане.  
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г-н Павел Гуджеров: Да. 
г-н Иван Рангелов: Имахме с Вас една уговорка за прословутата улица „Георги Атанасов”, в 
Белозем. Изготвихме проект… по точно моята съседка, която е с над 20 години стаж в пътното 
строителство, изготви безвъзмездно проект. Беше заплатена само геодезията и 
вертикаланата планировка със средства събрани от жителите на улицата. Парите бяха 
около 1 200 лв., събраха се в рамките буквално на два дни. На тази улица живеят предимно, 
по стечение на обстоятелствата, млади хора. Вече имаме семейства и с три деца. Там е 
някакъв ад. Не могат да стигнат до училището буквално – киша, кал… При най-малкия дъжд, 
всичко се наводнява. Бяхме говорили с Вас да поемем някакъв ангажимент, дори на 
предизборната кампнания имаше обещания до края на годината, поне отводняването да се 
направи. Но това едва ли ще се случи. Та, молбата ми е да дадете малко информация по 
конкретна, ще се случи ли нещо на тази улица, кога и т.н. Благодаря Ви! 
г-н Павел Гуджеров: Да, бяхме  поели ангажимент да започнем още тази година. Въпросът е, 
че когато в крайна сметка вече проектът беше готов стойността му стана 118 – 120 000 лв. А 
това вече е прекалено голям разход, който не беше предвиден в бюджета. Ако и г-н Тачев е 
съгласен, разбира се, в бюджета за следващата година, може да го заложим. Г-н Кмете 
съгласен сте! И със сили на Общинскто предприятие ще го направим.  
Една информация мога да дам. Понеже и на миналата сесия се дискутираше темата за 
улица „Суворов”, оферта от частна фирма изпълнител, беше поискана, за да направим 
сравнителен анализ, на това което имаме намерие да правим с Общинскто предприятие и 
това, което би ни струвало в частния сектор. Офертата, която получихме беше 80 000 лв., без 
ДДС или 96 000 лв., с ДДС. Стойността, на която ние успяхме да изпълним строителните 
работи беше около 52 000 лв. Като вътре включваме заплатите, за срока, в който са работили 
и горивата. Те предварително са гласувани, но за да направим по-реални сметка, ги 
включихме и тях. И мисля, че резулатът говори сам за себе си. И вече г-н Пенсов може да 
каже доволен ли е от качеството на изпълнението? 
г-н Стефан Пенсов: Да.  
г-н Павел Гуджеров: Радвам се.  
г-н Иван Рангелов: Да разбирам, че има поет ангажимет за следващата година, че ще се … 
г-н Павел Гуджеров: Разбира се. 
г-н Иван Рангелов: Благодаря. 
г-н Павел Гуджеров: Други въпроси колеги? 
г-н Георги Лесов: Колеги, виждам, че няма. След това кратко лирично отклонение да 
продължим с нашата работа.  
Единадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 986/20.10.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване 
на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, в местността “Белнере”  от имоти  с  НТП „Широколистна 
гора” на „Полски път”. 

 
/16:45 часа – г-н Павел Гуджеров - излиза от залата/ 

 
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 промяна 
начина на трайно ползване на имоти с номера 000728 и 000729. Става въпрос за осигуряване 
достъп до общински язовир, който е отдаден под наем.  
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 
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1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
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 № 459 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти – частна общинска собственост, 
находящи се в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, в местността 
“Белнере”  от имоти  с  НТП „Широколистна гора” на „Полски път”. 
 
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 „Широколистна 
гора” на „Полски път” на следните имоти – частна общинска собственост, а именно: 
 
- Поземлен имот № 000728, с площ 0,111 дка, НТП „Широколистна гора”, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, в местността “Белнере”; 
- Поземлен имот № 000729, с площ 0,092 дка, НТП „Широколистна гора”, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, в местността “Белнере”. 
 
 
МОТИВИ: Дружество „Агро Тракия Груп” ООД има сключен договор за наем № 60/12.05.2017 г. 
за обект 000270, представляващ язовир – публична общинска собственост.  Оказва се, че до 
имота - обект на договора, няма достъп. По КВС на Раковски не съществува имот  с начин на 
трайно ползване „Полски път”, който да обслужва язовира. 
 

 
/16:46 часа – г-жа Татяна Изевкова – излиза от залата/ 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред:  Предложение с Вх. № 987/20.10.2017 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! 
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 
продажбата на имоти частна общинска собственост чрез търг с явно наддаване при 
първоначални цени: за имота в с. Чалъкови – 3 200 лв. и за имота в с. Белозем – 5 500 лв. 
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г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Заповядайте, г-н Тачев!  
г-н Иван Тачев: Имам предложение в Белозем да стане 10 000 лв.  
г-н Георги Лесов: А възможно ли е да бъде продаден на тази цена? 
г-н Иван Тачев: Най-вероятно. Защото двама души вече идват да питат. Най-вероятно ще има 
интерес.  
г-н Георги Лесов: Колегите от Белозем? 
г-жа Мария Джатова: Ако има интерес, ще се вдигне цената. Нали е търг?  
г-н Георги Лесов: Да.  
г-н Иван Рангелов: Щом ще влязат пари в Общината и аз съм за. 
г-н Георги Лесов: Добре, в такъв случай, ако няма други въпроси… Г-н Ячев? 
г-н Йосиф Ячев: В такъв случай, нека цената да е 10 000 лв., като Комисията си оттегля 
предложението.  

 
/16:47 часа – г-н Петър Антонов – излиза от залата/ 

 
 

г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги гласуваме предложението със предложента цена за 
имота в с. Белозем – 10 000 лв., начална тръжна цена. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18      
Против: 0         
Възд.се: 0  
 
 
1. Петър Милков Антонов  
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  
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 № 460 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 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:  
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  1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които 
Общината предлага за разпореждане през 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.”, следните имоти - ЧОС: 

 

УПИ ХVI, кв. 54 по ПУП на  
с. Чалъкови 

Жил. строителство 800 349/09.02.2000 г. 

УПИ ХIII, кв. 84 по ПУП на  
с. Белозем 

Жил. строителство 820 563/11.07.2000 г. 

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

 

УПИ  ХVI, кв. 54 по ПУП на  
с. Чалъкови 

Жил. строителство 800 349/09.02.2000 г. 

УПИ ХIII, кв. 84 по ПУП на  
с. Белозем 

Жил. строителство 820 563/11.07.2000 г. 

 
 

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

 
 

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

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

1. Вх. № 94Д-1071-3/13.09.2017г. от Донка Василева Ганева, с. Чалъкови, ул. „Зора” № 4, - 
за закупуване на общински имот УПИ ХVI, кв. 54 по ПУП на с. Чалъкови, общ. Раковски. 

 
2. Вх. № 94Д-1103-1/14.09.2017 г. от Димитър Христев Димитров, с. Белозем, ул. „Михаил 

Марков” № 13 за закупуване на общински имот УПИ ХIII, кв. 84 по ПУП на с. Белозем, 
общ. Раковски 

 
 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски. За имотите е изготвена експертна оценка с препоръчителна пазарна цена от 
лицензиран оценител. Общински съвет – Раковски определя продажна цена на имота 
съгласно решението. 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 988/20.10.2017 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 продажбата на имот – частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 

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. Нач. тръжна цена 

УПИ  ХVI, кв. 54 по ПУП на  
с. Чалъкови 

Жил. строителство 800 3 200 лв. 

УПИ ХIII, кв. 84 по ПУП на  
с. Белозем 

Жил. строителство 820 10 000 лв. 
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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, на който има реализирано отстъпено право на строеж, на неговия ползвател. Като 
цената, която предлага Комисията е 4 600 лв. за имота.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Тук стъпваме отново на Вашето принципно решение 
– данъчна оценка + 20 %. Нали? 
г-н Йосиф Ячев: Точно така.  
г-н Георги Лесов: Въпроси, колеги? Няма. Моля, да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                         
 
 
1. Петър Милков Антонов  
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  
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 № 461 

 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., във връзка продажбата на имот – частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС  във връзка с чл. 46, ал. 3 и чл. 47 
от НРПУРОИ на ОбС – Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 

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

 ПИ 48948.501.263, с площ 1819 кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен 
план: квартал 29, парцел VІІІ, актуван с АОС № 4200/13.10.2017 г., находящ се в с. Момино 
село, община Раковски. 

2. Дава съгласие да бъде продаден на  лицето Ангел Илиев Ангелов от с. Момино село, 
ул. ”19-та” № 15 следния общински имот: 

 ПИ 48948.501.263, с площ 1819 кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен 
план: квартал 29, парцел VІІІ, актуван с АОС№ 4200/13.10.2017 г. , находящ се в с. Момино 
село, община Раковски. 
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3. Определя продажна цена на имота в размер на 4 600 лв. /четири хиляди и 
шестстотин лева/. 

4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
сключване на договора. 

                      
 
МОТИВИ: В Община Раковски е постъпила Молба Вх. № 94А-1506-1/11.08.2017 год.  от  Ангел 
Илиев Ангелов от с. Момино село, ул.  „19-та” № 15 за закупуване на общински имот,  върху 
който има отстъпено право на строеж в полза на Ангел Илиев Ангелов, съгласно Нот. Акт № 
61, том ІІ, рег. № 2665, дело № 247/2012 г. Правото на строеж е реализирано, лицето Ангел 
Илиев Ангелов е придобил право на собственост  върху двуетажна жилищна сграда, 
съгласно гореописания нотариален акт. 
 На основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС, продажба на земя - частна общинска собственост, 
на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината 
без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. На основание чл. 46 ал. 3 
от НРПУРОИ, собственикът на законно построена сграда върху земя – частна общинска 
собственост може да закупи прилежащия ѝ терен, ако същият е урегулиран съгласно 
изискванията на ЗУТ в самостоятелен урегулиран поземлен имот. На основание чл. 47 от 
същата наредба, разпореждането с имоти частна общинска собственост или учредяването 
на ограничени вещни права върху недвижими имоти общинска собственост се извършва от 
Кмета на общината след решение на Общински съвет. Съгласно чл. 58 ал. 1 от НРПУРОИ, 
разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти - общинска собственост се 
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 
имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, 
изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон е 
предвидено друго. За имота е изготвена експертна оценка с препоръчителна пазарна цена 
от лицензиран оценител. Общински съвет – Раковски определя продажна цена на имота 
съгласно решението. 

 
   

 
/16:50 часа – г-н Петър Антонов – влиза в залата/ 

 
 

г-н Георги Лесов: Точка четиринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 989/20.10.2017 
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, издадена от главния архитект на общината и утвърдена с Решение XI, взето с 
протокол № 26 от 23.08.2017 г. 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, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри обявяването на 
конкурс за отдаване под наем на петна за поставяне на временно преместваеми 
съоръжения. Само да направя едно уточнение - миналата сесия тази докладна я върнахме 
поради съмнения в скицата и евентуално налагане да се местят павилионите от едно място, 
на което са в момента, на друго. Оказа се, че скицата не отговаря на реалността. 
Павилионите няма да се местят, ще си останат на старите места. Това, което ще се случи е, 
има обявени конкурсни условия за изграждане на спирка към всеки от двата павилиона. 
Който спечели конкурса, поема такъв ангажимент.  
 
 

/16:53 часа - г-жа Стефка Милиева – излиза от залата/ 
 
 

г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, тази докладна беше дискутирана доста 
бурно предното заседание. Въпроси? 
г-жа Мария Джатова: Което значи, че сега не може да мине без конкурс? 
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г-н Георги Лесов: Абсолютно. Значи, проблема на предното заседание беше 
местонахождението на самите петна. Вече са геодезически заснети от лицензиран 
геодезист. Дайте да обсъдим другите проблеми! 
г-жа Мария Джатова: Аз не разбрах последното, което каза г-н Ячев. Двата павилиона и по 
натъка какво…? 
г-н Йосиф Ячев: По една спирка.  
г-жа Мария Джатова: По една спирка към двата павилиона? 
г-н Йосиф Ячев: Да. Да има. Това са конкурсните условия. 
г-н Георги Лесов: В докладната записка пише: „… след последващо одобрение на схема от 
главния архитект.” Въпросът е, г-н Тачев като кмет на селото, той ще каже къде трябва да има 
спирки и оттам вече Главният архитект трябва да начертае схемата. Бъркам ли някъде? 
г-н Иван Тачев: Никъде. 
г-жа Мария Джатова: Така. След като уточнихме всичко, искам само да Ви събера цялата 
картинка, колеги. Значи ние даваме два павилиона, които са прословути вече в Общинския 
съвет, в Белозем. Собствениците им да продължат да ги ползват. Като уговорката беше да 
сложат нови павилиони, но сега ние, доколкото разбирам, се съгласяваме те просто да 
бъдат брандирани, за да имат някакъв по приличен вид. За целта хората ще ни построят по 
една спирка, която като гледам как се строят спирки в Белозем, може да е за около 450 – 500 
лв. С тия… пластмасовите панелчета. Вместо да ги пуснем нормално на търг и хората да 
могат, който иска да участва. Знам, ще кажете: „Ама то никой няма да дойде на това място 
да бутне на хората павилионите.” Много ми е интересно обаче, ако дойде нов човек и 
поиска там да има павилион, там какво ще се случи? Аз съм категорично против, 
категорично многократно съм заявявала, че те трябва да бъдат махнати след удължаването на 
срока неколкократно за договор за наем. Просто там не им е мястото. И смятам, че 
Общината „си плюе на сурата”, без извинение, защото поне да бяхме поискали да сложат 
нови павилиони, а не да се съгласяваме тези съществуващите да бъдат брандирани. 
Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Г-н Ячев, поправете ме ако бъркам, но не е ли възможно да се 
прибави това в тези конкурсни условия? 
г-н Йосиф Ячев: Бъркате, г-н Председател. Първо какви са тия нови павилиони, които ще се 
поставят и които ще са хубави? Защото хубави - за мен едно, за комшията – съвсем друго. 
Как да спрем и да ги махнем тия павилиони като аз не виждам логиката да спрем бизнеса 
на хората, защото не отговаря на нещо. Много пъти сме я дискутирали тая тема. Какъв е 
проблемът утре в един частен двор, да си бутнат оградата хората и да си направят един 
излаз на улицата, и да си направят каквото искат? Не виждам логиката от това да 
ограничаваме хората да не поставят ВПС-та. Има някакъв развит бизнес, идеята да ги дадем 
под наем за една година с тия конкурсни условия е малко от малко да оправят външния вид 
на тия павилиони. Ама в крайна сметка в Белозем, какви точно павилиони трябва да се 
сложат, защото …  
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев, Вие ще вземете ли отношение?  
г-н Иван Тачев: Това, което е решено от комисията го подкрепям.  
г-жа Мария Джатова: Защо е за една година? За да ги оправят. И ако не ги оправят догодина, 
няма ли да им удължим срока? 
г-н Георги Лесов: Колеги, аз предлагам след една година да видим резултатът от това и ако 
няма промяна, да си ходят от там. Честно казано, ако аз съм на мястото на тези двамата 
собственика доста ще си помисля за тази една година, при условие, че трябва да направя 
спирка, моите уважения, г-жо Джатова, понеже преди един месец се занимавах доста със 
спирки, трябва да Ви кажа, че за 400-500 лв., ако намерите някой да Ви направи спирки, 
трябва да говоря с него. Нещо ще му има на човека.  
г-жа Мария Джатова: Вижте тази пред болницата, пред поликлиниката каква е … и съм 
сигурна, че струва не повече. 
г-н Георги Лесов: Ами не знам, под 3 000 лв. хубава спирка… 
г-жа Мария Джатова: Хубаво, ще видим тия какви ще са. Аз само акцентирам да не би 
следващите спирки да са като тия?  
г-н Георги Лесов: Съгласен съм, но предполагам, че г-н Тачев е поел ангажимент да бъдат 
хубави спирки.  
Добре, ако искате да го впишем в решението, че спирки, по модел зададен от Общински 
съвет – да го допълним? Искам да го направим така, че на г-жа Джатова да и се харесат. Аз 
не живея в Белозем, честно казано, нека да има спирка хората да са на сушина. Но как ще 
изглежда, извинявайте, мен не ме интересува. Да, затова казвам дизайн одобрен от 
Общински съвет. И като казвам Общински съвет – визирам колегите от Белозем. За мен в 



стр. 33 
 

важно хората да има къде да влязат когато вали дъжд. Така, колеги, дайте да обобщим какво 
правим.  
 

/17:00 часа – г-жа Стефка Милиева – влиза в залата/ 
 
 
г-жа Мария Джатова: Вижте на тази спирка, която е на точно тези места се събират хората, 
които ходят в „АВВ” на работа.  Те са не по-малко от двадесет човека. Аз не предполагам, че 
всички ще влязат вътре, но там трябва наистина да има спирка, която да е читава.  
г-н Георги Лесов: Не, точно там изобщо не трябва да има спирка. Там спирка няма да има. 
Тази спирка там е в нарушение със ЗДвП. Добре колеги, кажете какво да направим? 
г-н Иван Рангелов: За там се искат, наистина кардинални решения. Защото, ако си от 
страната на бизнеса – спирката пари не вади! Нали. Ако ще се прави другата година 
нещо… 
г-н Георги Лесов: Колеги, съжалявам, че не мога да извадя дизайн на спирките, които са 
поръчани за Раковски в момента. Но те са сходни с тези, в които са в момента в Пловдив. Ако 
искате в т. 5 от Конскурсните условия: „Определя следните конкурсни условия:  

- Да бъдат поставени по 1 бр. спирка (за всяко ВПС) с площ от 5.5 кв. м. след 
изготвяне на схема от гл. архитект и последващо одобряване от ЕСУТ”,  
Да добавим, че да одобрят и дизайна? Или предварително зададен дизайн? Не знам, как да 
го формулираме? 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, какво е решението относно площадното пространство в 
Белозем? Нали и там щеше да има някакъв проект? Вписват ли се или не се вписват тези 
неща? 
г-н Георги Лесов: Те са много далеч от площадното пространство. 
г-н Виктор Узунов: А защо, ние още с предния Общински съвет умувахме да изчистим 
центъра от павилиони, ама нещо не се случи. Затуй питам. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз може ли? 
г-н Георги Лесов: Заповядайте! 
г-жа Ралица Сатанска: Спирките, които са в Раковски и Пловдив, средно струват не по-малко 
от 5 000 лв., според мен.  
г-н Георги Лесов: Почти.  
г-жа Ралица Сатанска: Е, хубаво, де ние като отдаваме тия павилиони за конкурс и ние 
искаме от този човек да направи една такава спирка, която струва около 5 000 лв. Е, 
извинявам се, ама той от тоя павилион, колко пари ще изкара за тази година печалба, за да 
отдели от тази печалба пари, и да останат и пари за него?  
г-н Георги Лесов: И наема трябва да си плаща. 
г-жа Ралица Сатанска: Добре и наема? 
г-н Георги Лесов: Ами това е едно от условията, за една година, ако не изпълни всички 
условия и желания на местното население да изглеждат хубаво, да стане хубаво и т.н. – нека 
да си мислят. Така. В т. 5 за Конкурсните условия, ще добавим и одобрен дизайн от кмета на 
населеното място. Съгласен ли сте г-н Тачев?  
г-н Иван Тачев: Да. 
г-н Георги Лесов: Съгласен сте. Колеги, Вие съгласни ли сте? 
г-жа Мария Джатова: Трябва да е кметът на Общината, а не кметът на населеното място.  
г-н Георги Лесов: Добре, „изпържваме” кмета на Общината: „дизайн зададен от кмета на 
общината”. Така става ли? Има ли единодушие вече? Г-жо Джатова? 
г-жа Мария Джатова: Аз съм против, мен изобщо не ме питайте! 
г-н Георги Лесов: Ама Вие хем сте против, хем предлагате! Щом сте против, не предлагайте 
нищо. 
г-жа Мария Джатова: Вие така и така ще го гласувате…аз да си кажа… 
г-н Георги Лесов: Добре, вкарваме дизайн одобрен от кмета на Общината и кмета на 
населеното място. И колеги, след дълги дебати, Ви моля вече да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 1          
Възд.се: 3 
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1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова –  против 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за    
16. Виктор Петров Узунов – 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 № 462 

 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 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 терени от 19.5 кв. м. и  21.1 кв.м по 
чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, издадена от главния архитект на общината и 
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. 
 
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 бъдат включени 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.” 

- терени от 19.5 кв. м. и 21.1 кв. м.  за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ по схема, 
издадена от главния архитект на общината и утвърдена с Решение XI, взето с протокол № 26 
от 23.08.2017 г. на ЕСУТ, находящи се на ул. „Родопи“ между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по 
плана на с. Белозем общ. Раковски. 

 
2. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем терени от 19.5 кв. м. и 21.1 кв.м.  за поставяне 
на ВПС по чл. 56 от ЗУТ по схема, издадена от главния архитет на общината и  утвърдена с 
Решение XI, взето с протокол № 26 от 23.08.2017г. на ЕСУТ г., находящи  се на ул. „Родопи“ 
между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по плана на с. Белозем общ. Раковски. 
 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен оповестен конкурс. 
4. Отдаването под наем да бъде за срок от 1 /една/ година. 
5. Определя следните конкурсни условия:  

- ВПС да се използват за търгoвска дейност; 
- Да бъдат поставени по 1 бр. спирка (за всяко ВПС) с площ от 5.5 кв. м. след 

изготвяне на схема от гл. архитект и последващо одобряване от ЕСУТ; 
- За отдаването под наем да се сключи едногодишен договор; 
- Дизайнът на спирките да бъде съгласуван и одобрен от кмета на Общината и 

кмета на населеното място. 
6. Определя начална конкурсна цена в размер на 6 /шест/ лева за кв. м. месечно, а именно: 
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1) За терен от 19.5 кв. м., находящ се на ул. „Родопи“ между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по 
плана на с. Белозем общ. Раковски – в размер на /6 х 19.5 кв. м./ 117,00 лв. /сто и 
седемнадесет лева/. 
2) За терен от 21.1 кв. м., находящ се на ул.“Родопи“ между ос.т. 212 и 213 пред кв. 68 по 
плана на с. Белозем общ. Раковски – в размер на /6 х 21.1 кв. м./ 126, 06 лв. /сто двадесет и 
шест лева и шест стотинки/. 
7. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на конкурса и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили Заявления: 

- Вх. № 94Г-508-3/13.07.2017 г. от Гено Христов Манев с молба да му бъде разрешено 
поставяне на ВПС-19,5 кв. м.  за упражняване на търговска дейност; 

 
- Вх. № 26-387-2/13.07.2017 г. от ЕТ “Мими Кавалова“ с молба да й бъде разрешено 

поставяне на ВПС -21,1 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, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния 
архитект на общината. 

 
   

г-н Георги Лесов: Колеги, точка петнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
990/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно вземане на 
решение за кандидатстване на Община Раковски по процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M1OP002-2.005 – „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна Ос 
2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  

Г-н Рангелов, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Иван Рангелов: Г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията предлага на Общински 
съвет – Раковски да даде съгласие Община Раковски да кандидатства по процедура за 
набиране на проектни предложения за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации. С 6 гласа – за. 

 
/17:14 часа – г-н Петър Антонов – излиза от залата/ 

 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, предложения? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18     
Против: 0     
Възд. се: 0                          
 
 
1. Петър Милков Антонов  
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  
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 № 463 

 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Вземане на решение за кандидатстване на Община Раковски по процедура за 
набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.005 – „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по 
Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  

 
На основание: чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства с проектно предложение 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на Община Раковски“ по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г. 

2. Взема решение изградената със средства по проекта инфраструктура, в т. ч. 
движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост. Собствеността на 
инфраструктурата, изградена със средства по процедура  BG16M10P002-2.005, в т.ч. движимо 
и недвижимо имущество, и на съпътстващата инфраструктура няма да бъде прехвърляна на 
трети лица най-малко в продължение на 5 (пет) години от окончателното плащане на 
средствата по проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Раковски, да предприеме всички необходими правни и 
фактически действия, за кандидатстването на общината по процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна 
Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., както и да подпише и изпълнява АДБФП след одобрението за 
финансиране.  

 
 
МОТИВИ: Правилното въвеждане, прилагане и правоприлагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците са сред основните приоритети на политиката на ЕС в областта на 
околната среда. Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, наричана Рамкова Директива за 
отпадъците (РДО), отменя предишната Директива 2006/12 за отпадъците и Директиви 
75/439/ЕЕС и 91/689/ЕЕС касаещи съответно отпадъците от отработени масла и опасните 
отпадъци. Преработената Рамкова Директива за отпадъците се прилага от 12 Декември 2010 
и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването на образуване  на 
отпадъци и рециклирането като част от йерархията на отпадъците, изясняването на ключови 
понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане както и 
установяване на подходящи процедури, приложими за странични продукти и край на 
отпадъка. 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) е приет от XLI Народно събрание на 
Република България на 28 юни 2012 г. и обнародван в Държавен вестник на 13 юли 2012 г., и 
реципира изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС. Той регламентира 
мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване 
или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, 
както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез 
повишаване ефективността на това използване. 
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 За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни 
количествени цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за битови 
отпадъци.  

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във всеки от регионите 
по чл. 49, ал. 9 системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните 
цели:  

- най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото 
тегло на тези отпадъци; 

- най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в Република България през 1995 г. 

 
В допълнение към общоевропейската цел за намаляване на депонираните 

биоразградими битови отпадъци, в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 
приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) се поставиха и 
национални цели за оползотворяване на битовите биоразградими отпадъци.   

За постигане на горепосочените цели, кметът на общината, съгласно чл. 52, ал. 1 от 
ЗУО, разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на 
съответната община, в която включва мерки за предотвратяване на образуването, разделно 
събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки 
специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и 
др.). 

Мерките включват най-малко: 
поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 

събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на 
броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от 
общинската система за разделно събиране; 

разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от обществени зелени площи, 
паркове и градини; 

план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато 
такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, 
ал. 1, т. 4 от ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и 
технология за третиране; 

насърчаване компостирането на място; 
 повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците. 
Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно 

при източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В 
допълнение кметовете на общините следва да осигурят цялото количество образувани 
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на 
съответната община да се събират разделно и оползотворяват. 

За изпълнение на дейностите свързани с осъществяването на целите, заложени в 
Закона за управление на отпадъците и свързаните с него подзаконови нормативни актове, е 
необходимо Община Раковски да осигури собствени средства.  

Съгласно чл. 24. ал. 9 от ЗУО Общините могат да получат финансиране на проекти в 
областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към 
Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на 
финансиране след създаването на регионално сдружение. 

Във връзка с горепосоченото Община Раковски кандидатства с проектно предложение 
№ BG16M1OP002-2.001-0009 за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация  за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на община Раковски“. Проектното предложение мина на оценка на 
административното съответствие от Експертната работна група по процедура "Проектиране 
и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
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биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци".  

На етап Техническа и финансова оценка бяха констатирани пропуски и 
несъответствия в част от представените документи.  

Тъй като процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 по 
Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. бе процедура на конкурентен подбор не бе 
одобрено нито едно от подадените проектни предложения. Поради което УО на ОПОС 
отправи покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 
процедура BG16M10P002-2.005 - „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ за общините от област 
Пловдив. 

Община Раковски поради проектната си готовност за изпълнение на инвестиционното 
намерение и пълнотата и съдържанието на подадения първоначално проект, е директен 
бенефициент за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по горецитираната 
процедура.  

Съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване максималният размер на БФП, 
който може да бъде предоставен по процедурата за подадени проектни предложения, е 
посочен в таблица № 1 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. 
Всеки един от посочения в таблица № 1 максимален размер на БФП се отнася само за 
инсталации с капацитети, които попадат в обхвата на изрично посочените капацитети. 
Максималните размери на БФП са определени при съобразяване на възможна комбинация 
от максимален за групата капацитет, вид с най-много компоненти и най-голяма сложност на 
инсталация за компостиране и включват всички допустими разходи за допустими дейности, 
посочени в насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. ДДС е 
недопустим  разход по настоящата процедура и не е включен в стойностите по таблица № 1. 

 
Таблица № 1  
 

Капацитет на 
компостираща инсталация 

т/год. 

Максимален размер 
на БФП, лв. 

между 10 001 и 20 000 вкл. до 6 166 666,67 

между 6 001 и 10 000 вкл. до 4 500 000 

между 4 001 и 6 000 вкл. до 3 250 000 

между 2 000 и 4 000 вкл. до 2 833 333,33 
 
Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на 

националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за 
управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., за ограничаване количеството на 
депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите 
отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно 
събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от 
количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 
В тази връзка и във връзка с готовността на Община Раковски да подаде проектно 
предложение по процедура BG16M1OP002-2.005 – „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по 
Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета, идентична с предходната: Докладна записка с Вх. № 
995/23.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
кандидатстване на Община Раковски по процедура за набиране на проектни предложения 



стр. 39 
 

BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 
Г-н Рангелов, моля отново за становището на Комисията! 
г-н Иван Рангелов: Г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията предлага на Общински 
съвет – Раковски да вземе решение да прекрати членството си в Регионално сдружение на 
отпадъците - Цалапица и дава съгласие на Община Раковски да продължи членството си в 
Регионално сдружение на отпадъците – Шишманци. Със 6 гласа – за. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Рангелов! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 18     
Против: 0      
Възд. се: 0                          
                                            
                          
1. Петър Милков Антонов  
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  
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 № 464 

 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Кандидатстване на Община Раковски по процедура за набиране на проектни 
предложения BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по приоритетна Ос 2 
„Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 15 и т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, както и чл. 24, ал. 3 и ал. 4 и чл. 25, ал. 
1 от ЗУО. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 
 

 1. Взема решение Община Раковски да прекрати членството си в Регионално 
сдружениеза управление на отпадъците – Цалапица.  
 2.  Дава съгласие Община Раковски да продължи членството си в Регионално 
сдружение за управление на отпадъците - Шишманци с членове Община Пловдив, Община 
Марица, Община Брезово и новоприсъединилите се общини: Община Родопи, Община 
Стамболийски, Община Съединение, Община Кричим, Община Перущица, съгласно взето 
решение на РСУО - Шишманци. В случай на възникване  на РСУО, създадено от 
обединяването на съществуващите Регионално сдружение - Цалапица и Регионално 
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сдружение - Шишманци в горепосочения състав от общини Община Раковски да се счита за 
член само и единствено на новоучреденото РСУО. И в двата случая да се изпълнява 
условието  на функциониране и на двата обекта - Регионално депо за неопасни отпадъци и 
Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци и Регионално депо 
за неопасни отпадъци в с. Цалапица, като Община Раковски следва да продължи да 
депонира събрания смесен битов отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци в с. 
Шишманци.  
 3. Взема решение Община Раковски, да не се присъединява към друго регионално 
сдружение за управление на отпадъците, различно от РСУО, посочено в т. 2, за срока на 
изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на Община Раковски“ по процедура BG16M1OP002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 и най-малко за срок от 5 (пет) години 
след окончателното плащане на средствата за проекта.  
 
 
МОТИВИ: Към настоящия момент е открита процедура за набиране на проектни 
предложения BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по приоритетна Ос 2 
„Отпадъци”по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на целите, 
заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на 
отпадъците за периода 2014 – 2020 г., за ограничаване количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, 
образувани към 1995 г. 

Процедура BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” залага конкретни 
изисквания и условия за успешно кандидатстване и одобрение на проектите.  

Общините следва да са включени в регион и РСУО по списъка по Приложение № 2 на 
НПУО за периода до 2020 г. Една община не може да участва в повече от едно РСУО. 

Условие на процедура BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” и 
законодателството е § 63 от ПЗР  на ЗУО, който гласи, че в срок до 6 месеца от влизането в 
сила на този закон общинският съвет приема решение за изпълнение на изискването по чл. 
24, ал. 4, когато общината участва в повече от едно регионално сдружение. На 29.09.2017 г. 
беше проведено заседание на РСУО-Шишманци за одобряване на доклад от проучване 
възможностите за обединяване на РС-Цалапица и РС-Шишманци относно функциониране 
на регионална система за управление на отпадъците с използване на две регионални 
сдружения и даване на принципно съгласие за обединяване на РС-Цалапица и РС-
Шишманци или обратното по описаната последователност на конкретните действия в Писмо 
с Изх. № 08-00-169/09.03.2017 г. на Зам. министъра на околната среда и водите. 

В допълнение на участието само в едно РСУО, всяка община се задължава да не се 
присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 
години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по 
настоящата процедура. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка седемнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
991/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
предоставяне на общински активи на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията 
разгледа Докладната записка на Кмета на Община Раковски и дава съгласие за 
предоставяне на общинските активи на Общинското предприятие.  
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/17:17 часа – г-н Петър Антонов – влиза в залата/ 

 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Въпроси, колеги? Няма. Моля, да гласуваме!  
 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16     
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  
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 № 465 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Предоставяне на общински активи на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
 
На основание: чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на общински активи – движимо имущество, 
общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, за 
стопанисване, ползване и управление, на Общинско  предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 

2. Изпълнението на настоящото решение, включително изготвяне и подписване на 
Протокол за предаване на активите, се възлага на Кмета на Община Раковски.  

 
 

МОТИВИ: С Решение № 252, взето с Протокол № 17 от 28.12.2016 г., бе създадено Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“ /наричано по-долу за краткост 
„Предприятието“/, а с Решение № 275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. е приет 
Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие „Благоустрояване и 
превенция“ /наричан по-долу за краткост „Правилник“/. В раздел II Предмет на дейност, чл. 8 
т. 9 от Правилника е предвидено: „Стопанисва и поддържа предоставената му безвъзмездно 
общинска собственост“. В раздел III Имущество и финансиране, чл. 11 от Правилника е 
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предвидено: „На Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за 
управление и стопанисване общинско имущество, съгласно Приложение № 1. 

На основание чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, имотите и 
вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически 
лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно чл. 52 ал. 1 от ЗОС, Общинското 
предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и 
услуги, финансирани от общинския бюджет.  
 

 
 

 
 

Приложение № 1  
 

С П И С Ъ К 
  

на общински активи – движимо имущество -  
общинска собственост,  

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

 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ СТОЙНОСТ 
1. Ремарке-платформа – Бертоя, Суперкондор 1 16 800,00 лева 
2. Асфалтополагач – FT 270  1 93 960,00 лева 
3. Верижен багер с кофа – Коматси PC210-8 1 91 800,00 лева 

 4. Външни гуми за ремарке-платформа 12   5 040,00 лева 
 

 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Осемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 992/20.10.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно увеличение на план-
сметката в Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията 
разгледа предложението на Кмета на Община Раковски и с 5 гласа – за, 1 – против и 1 – възд. 
се, приема предложението.  
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси?  
г-жа Ралица Сатанска: Може ли, само аз, да предложа нещо? 
г-н Георги Лесов: Да.  
г-жа Ралица Сатанска: Ако може следващият път когато гласуваме предложение за 
Общинското предприятие, Директорът на Предприятието да присъства, за да обясни защо 
даваме тези 600 000 лв. 
г-н Георги Лесов: Няма проблеми, ще поканим и г-н Директора. Редно е да го видим.  
г-н Петър Антонов: Тя е права по принцип. 
г-н Георги Лесов: Аз не казвам, че не е. Съгласен съм. 
г-н Петър Антонов: Значи, някой е правил някакъв план и поне да се в беше уточнило – за 
играждане ли е, за ремонт ли е, за поддръжка ли е? Кое от всичките неща?  
г-н Георги Лесов: Поех ангажимент да го извикам. Други въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16     
Против: 1      
Възд. се: 2                    
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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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – 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 № 466 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Увеличение на план-сметката в Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във вързка с чл. 16 от Наредба за създаване, 
управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на 
Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
 Дава съгласие за увеличение в приходната и разходната част на бюджетната сметка 
на ВРБ Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ по съответните дейности: 
 
              - дейност 2606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – на стойност 
596 620, 00 /петстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин и двадест лева/ лв. 
 
              - дейност 2619 – Други дейности по жилищното строителство – на стойност 13 680, 00 
/тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ лв. 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с изпълнението на част от капиталовата програма и текущите ремонти на 
Община Раковски  се налага увеличението на план-сметката на Общинското предприятие 
„Благоустрояване и превенция“като ВРБ. Необходимите средства за изпълнението на 
съответните обекти, ще бъдат намалени от плана за разходи на ПРБ – Община Раковски  и 
прехвърлени чрез вътрешен трансфер/§§61-09/ по бюджетната сметка към ВРБ - 
Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ . 
 
 

   
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка деветнадест от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
993/20.10.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на 
съгласие за извозване на ученици от с. Дълго поле до ПГ “Петър Парчевич“ – гр. Раковски и 
обратно за учебната 2017/2018 г. 
Г-жо Неделчева? 
г-жа Донка Неделчева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Докладната записка от Кмета на Общината Павел Гуджеров и с от общо 7 гласували – 5 – 
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против и двама – за, Комисията предлага Докладната записка от Директора да не бъде 
приета. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Неделчева! Колеги, въпроси? Г-н Замярски? 
г-н Божидар Замярски: Първо искам само да уточня, че Докладната записка е от Кмета на 
Общината, а не от Директора. Второ, преди да се пусне Докладната записка е съгласувана 
с Общинска администрация и шофьора на училищния автобус. За да няма препратки, че не 
сме първо питали и след туй действаме. Значи така е информацията, то е говорено с 
Общинска администрация, говорено е с шофьора на автобуса, тогава вече е вкарана 
докладната и същевременно е вкарана докладна от Кмета на Общината. Така, че да не 
приема Докладната от Директора, няма такова нещо. Това е докладна от Кмета.  
Доколкото знам Професиналната гимназия е общинско училище, нали? 
г-н Георги Лесов:  Да. 
г-н Божидар Замярски: Аз не виждам Общината да печели от общинското си училище? Нали 
така става? Защто нали така става, Общината да спечели от общинското си училище? Не е 
частно училище. Все пак е на Общината. Ние ще си плащаме, нали така? Това първото, 
което е. Второто което е – извинявам се, но мисля, че сте чели всичките докладната записка, 
мисля, че сте чели за какво става въпрос -  едното дете ни го изпращат от инспектората със 
заповед.  
г-н Георги Лесов: Защо, г-н Замярски Ви го изпращат? Това ми е много интересно? 
г-н Божидар Замярски: Защото, г-н Лесов, до шестнадесет годишна възраст, дете няма право 
да преминава в самостоятелна форма на обучение. Най-тежкото наказание за дете е 
преместване в друго училище.  
г-н Георги Лесов: А така, и то за какво е преместено? Сигурно за добро държание?  
г-н Божидар Замярски: Извинявам се, но далеч съм мисълта, че и нашите ученици от 
общината всичките са „китки”. Нали, цветя, рози, всичките са добри ученици, няма лоши 
ученици. Няма такива, които взимат наркотици и други наркотични вещества… 
г-н Георги Лесов: Инспектората като Ви ги изпраща, да Ви ги изпрати и с пари за пътни. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Лесов, ако Вас Ви помоли Кмета нещо – мисля, че ще го 
изпълните? Ако Кмета някой го помоли от министерството нещо да свърши – мисля, че…, ако 
е  в рамките на законното. Мисля, че ще помогне, нали така? 
г-н Георги Лесов: Не знам. Зависи от молбата! 
г-н Божидар Замярски: Аз мисля, че все пак Инспектората един вид ни се явяват като 
началници на нас. Защо не могат да намерят това дете къде да иде и са помолили нашето 
училище да го приеме, какво да направим? Да откажем ли?  
г-н Георги Лесов: Борбата за ученици е огромна. За да се откаже училище от този ученик, 
какъв е този ученик? Аз не виждам, защо трябва да идва тук? Миналата година имаше случаи 
с нарязани седалки на същия този автобус! От какви учници? 
г-н Божидар Замярски: Разбирам! Е, от наши! И това не може да го направи някой ученик от 
Раковски? Или не може да го направи някой ученик от Белозем? Или не може да го направи 
някой ученик от Шишманци? 
г-н Георги Лесов: Да, но съгласете се, че не ни го изпращат за хубаво! 
г-н Божидар Замярски: Искате да кажете, че са по-различни учениците от там? 
г-н Георги Лесов: Същите са. Но защо го пращат от друго училище? При условие, че на 
днешно време Вие се борите за всяка една бройка?  
г-н Божидар Замярски: Сега, аз не мога да отговарям за училището в Дълго поле. Аз не съм 
учител в училището в Дълго поле. Не съм Директор на учлището в Дълго поле, за да отговарям 
на този въпрос!  
г-н Георги Лесов: Имате ли още нещо да казвате? 
г-н Божидар Замярски: Аз просто представям фактите какви са.  
г-н Георги Лесов: Има ли още нещо? 
г-н Божидар Замярски: Не. 
г-н Георги Лесов: Колеги други мнения? 
г-жа Ралица Сатанска: Аз вчера изразих моето становище – категорично против. И оттам 
стана дискусията, общо взето. За мен не е проблем, че ще отидем до едно село да вземем 
трима ученици. Тука идеята е малка по-различна и малко по-глобална. Тъй като не може ние 
да ходим по другите общини, да взимаме едни ученици, силно казано ученици. Защото те, 
ако им се учеше на тези деца, щяха да стоят в своето училище, а не да ги гонят по неясни за 
нас причини. Второ е малко глупаво, според мен, ние да плащаме амортицазия, заплата и 
темподобни, защото тоя автобус се чупи доста често.  
г-н Георги Лесов: Факт.  
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г-жа Ралица Сатанска: Да го изпочупят отвътре, за деца които, реално те не донасят нищо на 
нашата Община. Да вярно е, че нашите деца от Белозем, Шишманци, от Стряма, също 
могат на направят нещо такова пак. Но родителите им си внасят данъци. Общината получва 
нещо от това семейство. А ние от с. Дълго поле не получаваме нищо, доколкото знам. 
Вторият ми въпрос: Идва ли някой друг автобус, чужд, от друга община, да взима наши 
ученици от нашата община? Доколото знам – не. И в крайна сметка, не може да 
толерираме едни ученици, да не не кажа точно какво естество и видиш ли ти да им 
осигуряваме транспорт. Ами ОК, училището го е приело. Преместили са го. Оттам натъка 
ученикът, ако много му се учи, да идва с каквото иска на училище. На нашите деца, които 
учат в Пловдив,  от Пловдив не им пращат автобус до Раковски, или от Сряма, или от Белозем 
да ги вземат и да ги карат. Родителите им си плащат транспорт, купуват им катри или ги 
карат. Не виждам какъв е проблема? Училището го е приело, добре, хубаво, ние нямаме 
нищо против, че училището го е приело. Ние имаме против, че аз лично като гражданин, но и 
като общински съветник не желая от моите пари за данъци, които давам в Общината, да 
отиват по другите общини. Да събираме едни… група ромчета, защото те са само такива, с 
цялото ми уважение. И неска дали ще отиде той да си хване автобуса да дойде на училище, 
ако просто ученикът не е изгонен за добро поведение – най вероятно има винаги отсъствия и 
затова са го изгонили от училище. Защото на Директора вече на това училище му е писнало 
да се занимава. И шофьора, който ще отиде до Дълго поле, ще изчака две-три минути, 
защото може да си каже: «Ученикът закъснява.» Ще се поразходи до там и най-вероятно ще 
се върне без него.  
г-н Георги Лесов: Г-н Замярски зарадвах се, така, че сте доста активен по тази тема. Но защо 
по други теми не мога да Ви видя да сте толкова активен. Единствено пак опираме до там, че 
всеки е много активен, когато го касае нещо лично. Одеве за павилионите, не Ви чух да 
вземете отношение?  
г-н Петър Антонов: Г-н Лесов, че Ви прекъсвам и ще стана нарицателен, нищо лично. Вие и г-
н Гуджеров сте виновни за цялата тая работа. Да се занимаваме ние всяка сесия с тези 
неща. Защото не можете да заемете позиция. В момента това предложение така направено 
си е чиста проба актуализация на бюджета. 

 
/17:33 часа – г-н Йосиф Ячев – излиза от залата/ 

 
Защото се увеличват разходите, макар и на второстепенен разпоредител, бюджетни кредити.  
г-н Георги Лесов: Безспорно.  
г-н Петър Антонов: Безспорно е така. Значи Карпаров отива и се разбира с Кмета. Кметът 
пише докладната и я входира. Уж всички е уточнено, а стигаме до дебат. Миналият път 
поставих, и на Божидар го казвам като колега – като си ревизирате преходен остатък, имате 
право да си закупите дълготрайно материален актив. Ако не са променили правилата. 
Купувате си един микробус, назначавате си един шофьор, правите си щатното разписание, 
както трябва. Ако трябва ще се лишите от един учител. Щом толкова радеем, за да има 
гимназия, решавате проблема по Вашия си начин и си плащате за дяволъка. Нали сега, Вие 
сте се изпъчили тук и видите ли, ако не сме ние и не дойде този от Дълго поле, няма да има 
гимназия. Като аз не критикувам ръководството на гимназията, аз критикувам Общинската 
администрация. Вие пък трябва да заемете позиция, искате ли да я има гимназията по тоя 
начин или не искате да я има. Сега, Карпаров щял да плаща само нафтата, това са 
несериозни неща! Разберете се, да седнем и да кажем какво се случва с гимназията. И 
сега сме края на октомври месец.  
 

/17:34 часа – г-н Йосиф Ячев – влиза в залата/ 
 
До кога ще важи това решение? От първи януари влизаме в нова бюджетна година? Аз нещо 
не мога да разбера, явно съм скаран с моите учебници. И започвам да чета други учебници. 
Това е абсолютно несериозно и го казвам чисто приятелски най-отговорно. Без да искам да 
засегна никого.  
г-н Георги Лесов: Съгласен съм, но и както започнахте – Карпаров отишъл при Кмета, 
разбрали се…   
г-н Петър Антонов: Ами иначе за какво да вкарва докланта? 
г-н Георги Лесов: Съгласен съм. Но Общински съвет може да е на друго мнение. Както 
виждаме доста от колегите са на съвсем различно мнение. 
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/17:35 часа – г-н Никола Стоянов – излиза от залата/ 

 
г-н Йосиф Ячев: Колеги, това не е по наше желание. Ние тук говорим едни неща, но нали 
разбирате, че то е държавна политика.  
г-н Георги Лесов: Добре, колеги, наистина други мнения, отношения, въпроси? Няма. В такъв 
случай, моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 7     
Против: 6      
Възд. се: 6                          
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – против 
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 – възд. се 
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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 – възд. се 
16. Виктор Петров Узунов – против  
17. Младен Минчев Мандраджийски – възд. се 
18. Йосиф Серафимов Ячев – за 
19. Донка Неделчева Неделчева – против 
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 467 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Даване на съгласие за извозване на ученици от с. Дълго поле до ПГ “Петър 
Парчевич“ – гр. Раковски и обратно за учебната 2017/2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извършва извозване на 3-ма 
ученици от с. Дълго поле до ПГ „Петър Парчевич“- град Раковски и обратно. Разходите за 
изминатият път от с. Ръжево Конаре до с. Дълго поле и обратно до с. Ръжево Конаре да бъдат 
за сметка на ПГ „Петър Парчевич“ – срещу заплащане съгласно разходната норма на 
автобуса. 

2. Отдел „БФС“ към Община Раковски да изготви справки /разчет/ за изминатите километри 
съобразно извършените превози по съотвените маршрути през учебните присъствени дни и 
да фактурира изразходваното гориво. 

3. Директорът на ПГ „Петър Парчевич“- гр. Раковски  да предприеме действия по отчитането 
на дължимите суми за реализираните разходи на гориво до 5 (пет) работни дни след 
получаването на фактурата.  
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 7     
Против: 6      
Възд. се: 6                          
 
 

                                           
РЕШЕНИЕ НЕ Е ВЗЕТО, ПОРАДИ ЛИПСА НА МНОЗИНСТВО! 

 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Предложение с Изх. № 262/20.10.2017 г. от 
Георги Николаев Лесов – Председател на Обс - Раковски, относно финансово подпомагане 
на Иван Петров Власов за участие на Европейско първенство по йога 2017 г. в Прага, Чехия. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да подпомогне финансово г-н Власов, 
във връзка с участието му, със сумата от 1 000 лв.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Колеги, въпроси?  
г-н Виктор Узунов: Призовавам да се коригира техническата грешка – Прага, Полша.  
г-н Георги Лесов: Така, няма въпроси …  
г-н Стефан Пенсов: Може ли аз?            
г-н Георги Лесов: Да.  
г-н Стефан Пенсов: Въпросният господин, всяка година ли го подкрепяме? Защото миналата 
година, мисля му дадохме пак 2 000 лв.? Или се лъжа?  
г-н Георги Лесов: Не се лъжете, прав сте. Въпросният господин, като се върна назад в 
архивите на Общински съвет, предните колеги с по-дълъг стаж са тук, винаги са го 
подкрепяли.  
г-н Стефан Пенсов: Точно това искам да кажа, защото гледам 2007 г. е печелил, там 2009 г. 
Тогава подпомаган ли е от Общински съвет или тепърва започваме да го подпомагаме?  
г-н Георги Лесов: Подпомаган е, мога да Ви изкарам стари решение на Общински съвет, 
проверил съм. Сега в момента не мога да Ви цитирам номера на стари решения на 
Общински съвет, но има такива.   
г-н Стефан Пенсов: Тогава предлагам да го включим в бюджета направо. Не знам, щом 
взима колкото един футболен отбор … 
г-н Георги Лесов: Да, ама този господин е окичен със златни медали, а тук нямаме нито един 
футболен отбор, който да е донесъл малко медалче от някъде.  
г-н Стефан Пенсов: То с тези пари няма как да донесе.  
г-н Георги Лесов: Добре. На по заинтересованите колеги, мога да изпратя линкове с кадри от 
съответните първенства. За да видите въпросният господин как се справя. 
г-н Стефан Пенсов: Аз предлагам да му ги намалим на 500 лв.  
г-н Георги Лесов: Добре. 
г-н Петър Антонов: Г-н Лесов, поне да се кажем от къде ще вземем парите? Поне да знаем, 
да не боравим с бюджета просто тъй.  
г-н Георги Лесов: Аз доколкото знам в Докладната го пише: „Необходимите за целта 
финансови средства са осигурени от § 42-14 Обезщетения и помощи по решение на 
общинския съвет, дейност 2122 – Общинска администрация.” 
Така, колеги други мнения, въпроси? Колеги, няма. Моля по реда на постъпване на 
предложенията. Първото предложение е по Докладна записка и евентуално, ако не бъде 
одобрено, ще гласуваме предложението на г-н Стефан Пенсов. Моля, да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 17     
Против: 0      
Възд. се: 2                          
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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 – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – 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 № 468 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Финансово подпомагане на Иван Петров Власов за участие на Европейско 
първенство по йога 2017 г. в Прага, Чехия. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на  Общински съвет Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Дава съгласие за финансово подпомагане на г-н Иван Петров Власов със сумата от 
1 000 лв. (хиляда лв.), във връзка с предстоящото му участие на Европейско първенство по йога 
2017 г. в Прага, Чехия. 
 
 2.  Необходимите за целта финансови средства са осигурени от § 42-14 Обезщетения 
и помощи по решение на общинския съвет, дейност 2122 – Общинска администрация.  
 
 
МОТИВИ: На 20.10.2017 г. в Общински съвет – Раковски е постъпила Молба с Вх. № 
981/20.10.2017 г. от Иван Петров Власов, член на Съвета на Световната спортна йога, член на  
„Българската федерация по йога”, член на Национално движение чрез йога и аюрведа 
„Амрита”, гр. Пловдив, за финансова подкрепа по повод предстоящо участие на г-н Власов 
на Европейско първенство по йога, което ще се проведе на 09 ноември 2017 г. в Прага, Чехия. 
 Г-н Власов, до момента е взел участие в: 

- XII Държавно първенство по йога Варна – 27 май 2007 г. – I – во място; 
- XIII Държавно първенство по йога Бургас – 17 – 18 май 2008 г. - II –ро място – Абсолютен 

шампионат; 
- XIV Държавно първенство по йога Велико Търново – 27-28 юни 2009 г. - I – во място; 
- XIV Държавно първенство по йога Габрово – 26 -27 юни 2010 г. - – I – во място; 
- Втори национален Турнир за купа „Веселин Лучански” – 4 юли 2009 г. – гр. София – 

Абсолютно шампионство; 
- Трети Национален Турнир за купа „Веселин Лучански” – 4 декември 2010 г. – гр. София 

- I – во място; 
- Първа Йога Балканиада – Пловдив, 20-22 юли 2007 г. – „Абсолютен първенец”; 
- Европейска Йога Среща 26-28 септември 2008 г., гр. Пловдив, България 
- Federazione Italiana Scuole Yoga; 
- Световна конференция със Световно първенство по изпълнение на йога-асани. 
- СВЕТОВЕН И ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН по Артистична йога – Рим, Италия 2009 г.; 
- Фестивал Светлина на лотоса Бургас 02-03.05.2009 г.; 
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- Европейски шампионат по йога  - 20 ноември 2010 – Лисабон, Португалия - I – во 
място- златен медал; 

- Международен фестивал по йога – 2012 г. Белград, Сърбия - I – ва награда; 
- Световно първенство по йога – ноември 2012 г. Москва, Русия - II –ро място; 
- Световно първенство по йога 2013 в Париж, Франция - II –ро място; 
- Абсолютен шампион на Британско първенство през 2016 и 2017 г. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадест и първа от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията по здравеопазване и социални 
дейности разгледа получените молби през изминалия месец и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
и ал. 2 от ЗМСМА одобри следните граждани на Общината:  

1. Георги Димитров от с. Шишманци 
2. Мария Донева от гр. Раковски 
3. Милко  Станчев от гр. Раковски 
4. Ана Лесова от гр. Раковски 
5. Иван Лесов от гр. Раковски 
6. Рустем  Янков от с. Стряма 
7. Джина Куртева от гр. Раковски 
8. Йосиф Айвазов от гр. Раковски  
9. Мария Друмчийска от гр. Раковски, всички със сумата от по 100 лв.  

 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 17     
Против: 2    
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 – за   
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 469 
 

Взето с Протокол № 28/25.10.2017 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. 
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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. Георги Пенев Димитров с ЕГН: 520420**** и постоянен адрес: с. Шишманци, община 
Раковски, ул. „ 3-та” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Мария Францова Донева с ЕГН: 330822**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Крали Марко” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Милко Любенов Станчев с ЕГН 580321**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Златьо Бояджиев” № 9,  в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Ана Йозова Лесова с ЕГН: 581228**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Цанко Церковски” № 33, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Иван Генов Лесов с ЕГН: 751011**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 
ул. „Хаджи Димитър” № 22, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Рустем Сергеев Янков с ЕГН: 930620**** и постоянен адрес: с. Стряма, община 
Раковски, ул. „Лилия” № 43, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Джина Иванова Куртева с ЕГН: 380227**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Филип Станиславов” № 65, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Йосиф Асенов Айвазов с ЕГН: 960803**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Лермонтов” № 10, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

9. Мария Йозова Друмчийска с ЕГН: 531229**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „1-ви май” № 31, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

 
   

 
г-н Георги Лесов: Последна точка (двадесет и втора): Питания.  
Колеги имам питане, утре двама свободни за търг? Общинска администрация организира 
търг от 10:00 часа?  
г-н Стефан Пенсов: Аз съм единият. 
г-жа Любов Кориновска: И аз.  
г-н Георги Лесов: Добре. Други въпроси? Ако няма, приятна вечер! 
 
 

/Заседанието приключи в 17:47 часа/ 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

           
               /Георги Лесов/ 

 
            Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 

 
                                                                                                 /Славка Гълева/ 
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