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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 № 39 

 

от 27.06.2018 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 15:04 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, Мария Георгиева Джатова, Стефан Йозов Пенсов, Димитър 
Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел Георгиев Матански, Мария 
Димитрова Нанчева, Георги Борисов Панов, Петър Григоров Терзийски, Запрян Петков 
Запрянов, Виктор Петров Узунов, Иван Рангелов Рангелов, Младен Минчев Мандраджийски, 
Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Славейко Милков Белчев, Божидар 
Георгиев Замярски 
 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци  
Стефка Златкова Милиева – Кмет на кметство Болярино  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Така колеги, добър ден на всички! Добре дошли на редовното заседание на 
Общински съвет – Раковски за месец юни. Имаме необходимия кворум за неговото 
провеждане. На заседанието присъстват г-н Гуджеров – Кмет на Община Раковски и 
кметовете на населените места. Материалите за Дневния ред бяха надлежно изптарени до 
всеки един от Вас. Предполагам, сте се запознали с тях, както и с така предложения Дневен 
ред. Въпроси и предложения относно него? Няма. В такъв случай, моля, да гласуваме 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. Докладна записка с Изх. № ОбС – 59/19.06.2018 г. от Георги Николаев Лесов – Председател  
на Общински съвет - Раковски, относно приемане и одобряване на символ и знаме на 
кметство Чалъкови. 
 
2. Докладна записка с Вх. № ОбС – 199/11.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на съсобствен имот – 
публична общинска собственост, представляващ ПИ № 400009,  с обща площ 4,150 дка, 
находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността 
“Пашалъка”, от имот с НТП „Пасище, мера” на „Нива”.  
 
3. Предложение с Вх. № ОбС – 200/11.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., във връзка с продажба на имоти - 
частна общинска собственост. 
 
4. Предложение с Вх. № ОбС – 201/11.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2018 г., и продажба на имот - общинско жилище – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Раковски. 
 
5. Предложение с Вх. № ОбС – 209/18.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно изразяване на съгласие за извършване на делба на имот – публична 
общинска собственост и промяна начина на трайно ползване. 
 
6. Предложение с Вх. № ОбС – 212/19.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 
 
7. Предложение с Вх. № ОбС – 215/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен план 
(ПУП-ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи 
поземлени имоти 000703 и 000704 с НТП - други територии, заети от селско стопанство и 
урегулиране на поземлен имот 137073 с НТП-стопански двор в землището на гр. Раковски, 
обл. Пловдив, за  образуване  на  УПИ-137073,000703, 000704-Производствени и складови 
дейности за обект: „Строителство на складови сгради за промишлени стоки“. 
 
8. Докладна записка с Вх. № ОбС – 217/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно промяна формата на собственост на имоти от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. 
Раковски, с. Болярино и с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив. 
 
9. Докладна записка с Вх. № ОбС – 218/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски за «Социално - 
икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в Община Раковски» 
във връзка с BG 05M9OP001- 2.022 „МИГ Раковски - Мпо2/Ип1 - „Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ.  
 
10. Предложение с Вх. № ОбС – 219/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно приемане актуализация на разчета за капиталови разходи на 
Община Раковски за 2018 г. 
 
11. Предложение с Вх. № ОбС – 220/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., във връзка с  продажба на имот - 
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общинско жилище – частна общинска собственост, находящ се в гр. Раковски, общ. 
Раковски.  
 
12. Предложение с Вх. № ОбС – 221/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2018 г., във връзка с продажба на имот частна общинска 
собственост  - с реализирано отстъпено право на строеж. 
 
13. Предложение с Вх. № ОбС – 222/25.06.2018 г. от  Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно създаване на Общинско социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство „Зелена градина“, в изпълнение на Проект по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 
социалното предприемачество“, съгласно Договор № BG05M9ОP001-2.010-0503-C01 между 
Община Раковски и Министерство на труда и социалната политика. 
 
14. Отпускане на еднократни помощи. 
 
15. Питания.  
 
 

   
 

/15:06 часа – г-н Рангел Георгиев Матански – влиза в залата/ 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред: Докладна записка с Изх. № ОбС – 
59/19.06.2018 г. от Георги Николаев Лесов – Председател  на Общински съвет - Раковски, 
относно приемане и одобряване на символ и знаме на кметство Чалъкови. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, Комисията разгледа 
Предложението за одобряване на символ и знаме на кметство Чалъкови и единодушно 
гласува да бъде приета Докладната. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, някакви въпроси? Няма. В такъв случай, 
моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0       
Възд.се: 0                                        

 
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 618 

 
Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане и одобряване на символ и знаме на Кметство Чалъкови. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 19, т. 21 и т. 23 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Приема и одобрява символ  на кметство  Чалъкови, съгласно представен проект. 

Символът да съдържа следните елементи: 
1) На кафяв фон, символизиращ разорана нива, е написано „Чалъкови.“ 
2) Сокол в полет изразяващ старото име на селото „Доганджа”. 
3) Хълм, изобразяващ  хълма „Ак баба“, където е било разположено старото селище, 

сринато от земетресение през 1928 г. 
4) Оризът от двете страни е показател, че на тази територия още от XIII-XVI век се отглежда 

ориз. 
5) Синият цвят символизира р. Марица – една от забележителностите на селото. 
6) Сноп с житни класове на зелен фон, че от дълги години селото се занимава със 

зърнопроизводство. 
7) Отстрани символът е обточен с българска шевица, символизираща родолюбието на 

тракийката и националния флаг, обединяващ българския дух. 
2. Приема и одобрява знаме на кметство Чалъкови, съгласно представен проект. 

 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпила Докладна записка с Вх. 
№ ОбС – 211/18.06.2018 г. от Димитър Любчев Николов – кмет на кметство Чалъкови, общ. 
Раковски, за приемане и одобряване на символ и знаме на с. Чалъкови. Предложението е 
направено във връзка с честването на 90-годишнина от направена първа копка и 
преместване  на сегашното местонахождение на с. Чалъкови. Приложени са и проект на 
символ и проект на знаме. Предложението е символът да съдържа следните елементи: 

1. На кафяв фон, символизиращ разорана нива, е написано „Чалъкови.“ 
2. Сокол в полет изразяващ старото име на селото „Доганджа”. 
3. Хълм, изобразяващ хълма „Ак баба“, където е било разположено старото селище, 

сринато от земетресение през 1928 г. 
4. Оризът от двете страни е показател, че на тази територия още от XIII-XVI век се 

отглежда ориз. 
5. Синият цвят символизира р. Марица – една от забележителностите на селото. 
6. Сноп с житни класове на зелен фон, че от дълги години селото се занимава със 

зърнопроизводство. 
7. Отстрани символът е обточен с българска шевица, символизираща родолюбието на 

тракийката и националния флаг, обединяващ българския дух. 
  
Относно знамето, предложението е: 
Знамето на с. Чалъкови е зелено, символизиращо тракийското равно поле. На лицевата 
страна в съвременен стил е написано „ЧАЛЪКОВИ“ и е изобразен символът. На гърба е 
написано „ДОГАНДЖА“ в старобългарски стил и е изобразен сокол в полет, символизиращ 
вековната история за отглежданите тук соколи. 
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г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 
199/11.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна 
начин на трайно ползване на съсобствен имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 400009,  с обща площ 4,150 дка, находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността “Пашалъка”, от имот с НТП „Пасище, 
мера” на „Нива”.  
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, 
Комисията разгледа Докладна записката на Кмета на Община Раковски и предлага на 
Общински съвет да одобри промяна начина на трайно ползване на имот № 400009 от 
„Пасище, мера” в „Нива”. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20   
Против: 0    
Възд.се: 0                                          

 
 

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

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

 
 
                   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 619 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на съсобствен имот – публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 400009,  с обща площ 4,150 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, в местността “Пашалъка”  от имот  с  НТП 
„Пасище, мера” на „Нива”. 
 
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 „Пасище, мера” на „Нива” 
на следния имот – публична общинска собственост: 
 - Поземлен имот № 400009,  с  обща площ 4,150 дка, находящ се в землището на Гр. 
Раковски, община Раковски, област Пловдив, в местността “Пашалъка”. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94П-371-1/27.03.2018 г. от Петър Иванов Карпаров, с искане за закупуване на 1506/4150 
ид. части от ПИ № 400009, с обща площ 4,150 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, 
община Раковски, област Пловдив, в местността “Пашалъка” с НТП „Пасище, мера”. 
Останалите 2646/4150 ид. части от имота са собственост на заявителя. За да бъде 
осъществено ликвидирането на съсобственост е необходима промяна на НТП на имота. С 
декларация Петър Иванов Карпаров е декларирал, че е съгласен с промяна на НТП на имота. 
От писмо с Изх. № 0-1517/1/ от 22.05.2018 г. на РИОСВ - ПЛОВДИВ е видно, че имотът не попада 
в границите на защитени територии. 
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г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 200/11.06.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., във 
връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля за становище! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета ан Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
продажбата на имоти – ЧОС, чрез провеждане на търг с явно наддаване, при първоначални 
цени, както следва: 

- За имот 501.2643 – 458 кв. м. – 3 000 лв.; 
- За имот 501.2977 – 315 кв. м. – 2 100 лв.; 
- И имот 502.2242 – 736 кв. м. – 7 800 лв. 

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  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 620 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост за 2018 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2018 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.”, следните имоти – частна 
общинска собственост: 



стр. 9 
 

 

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

собственост 

ПИ 501.2643, за който е образуван 
УПИ І, кв.143 по ПУП на гр. Раковски, 

кв. Ген. Николаево 
Жил. ст-во 458 3042/16.02.2010 г. 

ПИ 501.2977, за който е образуван 
УПИ ХІІІ, кв.142 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Ген. Николаево 

Жил. ст-во 315 3039/16.02.2010 г. 

ПИ 502.2242, за който е образуван 
УПИ Х, кв.155 по ПУП на гр. 

Раковски, кв. Ген. Николаево 
Жил. ст-во 736 3131/09.03.2010 г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти – частна общинска собственост: 
 

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

собственост 

ПИ 501.2643, за който е образуван 
УПИ І, кв.143 по ПУП на гр. Раковски, 

кв. Ген. Николаево 
Жил. ст-во 458 3042/16.02.2010 г. 

ПИ 501.2977, за който е образуван 
УПИ ХІІІ, кв.142 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Ген. Николаево 

Жил. ст-во 315 3039/16.02.2010 г. 

ПИ 502.2242, за който е образуван 
УПИ Х, кв.155 по ПУП на гр. 

Раковски, кв. Ген. Николаево 
Жил. ст-во 736 3131/09.03.2010 г. 

 
3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4. Определя начални тръжни цени за имотите, както следва: 
 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м 
Начална тръжна 

цена в лева 

ПИ 501.2643, за който е образуван 
УПИ І, кв.143 по ПУП на гр. Раковски, 

кв. Ген. Николаево 
Жил. ст-во 458 3 000 

ПИ 501.2977, за който е образуван 
УПИ ХІІІ, кв.142 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Ген. Николаево 

Жил. ст-во 315 2 100 

ПИ 502.2242, за който е образуван 
УПИ Х, кв.155 по ПУП на гр. 

Раковски, кв. Ген. Николаево 
Жил. ст-во 736 7 800 

 
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 следните 
заявления:  
 

1. Вх. № 94В-908-1/10.05.2018 г. от Владо Минчев Маринов с адрес: гр. Раковски, ул. „Река 
Струма” № 15А - за закупуване на общински имот 501.2643, за който е образуван УПИ 
І, кв. 143 с площ 458 кв. м. по регулационен план на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, 
общ. Раковски. 

2. Вх. № 94И-1541-1/21.05.2018 г. от Иван Борисов Стефанов с адрес: гр. Раковски,  ул. 
„Река Камчия” № 6 - за закупуване на общински имот 501.2977, за който е образуван 
УПИ ХІІІ, кв. 142 с площ 315 кв. м. по регулационен план на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево, общ. Раковски. 

3. Вх. № 94Т-482-1/23.05.2018 г. от Танко Бисеров Манолов с адрес: гр. Раковски,  ул. 
„Китка” № 7 - за закупуване на общински имот 502.2242, за който е образуван УПИ Х, 
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кв. 155 с площ 736 кв. м. по регулационен план на гр. Раковски, кв. Секирово, 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 има изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. ОбС – Раковски определя 
продажна цена за имотите, съгласно решението си. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка четвърта от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 201/11.06.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 
г., и продажба на имот - общинско жилище – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Раковски. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
продажбата на имот – ЧОС – апартамент, без търг, на дългогодишен ползвател - Мая Варкова 
Бойчева - с цена 15 808,00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин и осем лева). 
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: 19 
Против: 0          
Възд.се: 1                             
 
 

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 621 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г., и продажба на имот - общинско жилище – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС 
и във връзка с чл. 25 и чл. 23, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Определя ЗА ПРОДАЖБА следното общинско жилище – частна общинска собственост – 
апартамент № 4/8/ с площ 59,10 кв. м. ведно с изба № 4 с площ 11,36 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 106, вх. 
”Б”, ет. 1, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски, АОС № 279/24.01.2000 г. 
2. Включва в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2018 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г.“, следния имот – ЧОС: общинско жилище, представляващо 
апартамент № 4/8/ с площ 59,10 кв. м. ведно с изба № 4 с площ 11,36 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 106, вх. 
”Б”, ет. 1, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски, АОС № 279/24.01.2000 г. 
3.  Дава съгласие посоченото в т. 1 и 2 общинско жилище да бъде продадено за сумата от 
15 808,00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин и осем лева) на Мая Варкова Бойчева с 
постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски”, № 106, вх. 
”Б”, ет. 1, ап. 4/8/. 
4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите по закон действия 
по сключването на договор. 

 
 
МОТИВИ: С настанителна Заповед № ДИ–55-9/30.09.2014 г. на кмета на Община Раковски и 
сключеният въз основа на нея договор за наем на общинско жилище от 01.10.2014 г. е 
предоставено под наем на Мая Варкова Бойчева общинско жилище, представляващо 
апартамент № 4/8/ с площ 59,10 кв. м. ведно с изба № 4 с площ 11,36 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 106, вх. 
”Б”, ет. 1. Договорът е с пет годишен срок. Преди това, за същия имот между лицето и 
община е бил в сила договор за наем от 04.09.2000 г., който е бил безсрочен. Сградата, в 
която се намира апартаментът е ситуирана в УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. 
Раковски, кв. Секирово, община Раковски. В Деловодството на Общинска администрация – 
Раковски е депозирано  Заявление с Вх. № 94М-97-1/31.05.2018 г. от Мая Варкова Бойчева, с 
което същата заявява интерес за закупуване на посоченото горе жилище, което ползва под 
наем. Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС общинските жилища, 
предназначени за продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на 
други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, определени в 
наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 
продажба на жилища – общинска собственост. Според чл. 25 от Наредбата условията, на 
които следва да отговарят лицата са следните: да са български граждани; да отговарят на 
условията за настаняване в общинско жилище съгласно тази наредба; да са наематели на 
общинско жилище на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без 
прекъсване; общинското жилище да е определено за продажба с решение на Общински 
съвет – Раковски и заинтересованото лице да е направило писмено искане за закупуване до 
кмета на Общината. За удостоверяване на горните обстоятелства към заявлението са 
приложени следните документи: копие от настанителната заповед, копие от договора за 
наем, декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25 от Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност, декларация за семейно и имотно състояние, копие от 
лична карта. Съгласно служебна справка и изготвено удостоверение за наличие или липса 
на задължения към Общината, лицето няма данъчни или други задължения към Община 
Раковски. От представените документи е видно, че лицето отговаря на условията за 
закупуване на жилището. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран 
оценител, съгласно която пазарната стойност на имота е 15 808,00 лв. (петнадесет хиляди 
осемстотин и осем лева). Жилището не е определено за продажба. За да бъде 
осъществена инициираната продажба е необходимо жилището да бъде определено от 
Общинския съвет за продажба и да бъде включено в Раздел ІІ – Описание на имотите, които 
Общината предлага за разпореждане през 2018 г. на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.“ 
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г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 209/18.06.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно изразяване на съгласие за 
извършване на делба на имот – публична общинска собственост и промяна начина на 
трайно ползване. 
Г-н Ячев, отново 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 доброволната 
делба на имот 400003. Става въпрос за…, има грешка в Кадастъра, целта е хората да си 
оправят имота.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
                             

 
Р Е Ш Е Н И Е № 622 

 
Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот – публична общинска 
собственост и промяна начина на трайно ползване. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот № 400003, с НТП „Полски път”, с 
площ 1,181 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, местонстта „Пашалъка”, съгласно 
приложения проект за делба, като се образуват два нови имота, а именно: 
 1.1 имот с проектен № 400126, с площ 0,425 дка, НТП „Полски път”, находящ се в землището 
на гр. Раковски, ІІ стопански двор; 
 1.2 имот с проектен № 400127, с площ 0,756 дка, НТП „Полски път”, находящ се в землището 
на гр. Раковски, ІІ стопански двор. 
2. Дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начинът на трайно 
ползване на  новообразувания имот № 400127, от „Полски път” на „Др. селск. т-я”. 
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3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№ 94М-375-2/27.03.2018 г. от Мария Стоянова Карпарова, за закупуване на част от имот – 
публична общинска собственост , именно:  част от поземлен имот № 400003, с НТП „Полски 
път”, с площ 1,181 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, местонстта „Пашалъка”. 
Част от сградите, находящи се в съседния имот № 046038, собственост на молителката, 
попадат в полския път. Изготвен бе проект за делба на гореописания имот, съгласно който 
частта от общинския имот, към която е проявен интерес е с площ 0,756 дка, означена в 
проекта с проектен № 700127.  

 
 

   

 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 212/19.06.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на 
имоти – частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
одобри отдаването под наем на имот – ЧОС, чрез търг с явно наддаване, за срок от два 
месеца. Става въпрос за изравняване на изискванията с новия закон за ползване на 
земеделските земи и евентуално на следващата сесия, ще гласуваме тези земи да бъдат 
отдадени за по-дълъг срок под наем.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19   
Против: 0          
Възд.се: 1                       
 
 

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

11. 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 № 623 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на 
Община Раковски. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 518, взето с протокол № 35 от 
31.01.2018 г. следните  имоти – общинска собственост: 
 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Землище 

1 079191 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,099 976/04.04.2003 Раковски 

2 079167 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,918 789/05.07.2001 Раковски 

3 079155 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,500 806/06.08.2001 Раковски 

4 079148 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,313 1108/15.09.2004  Раковски 

5 079014 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 11,994 938/06.01.2003 Раковски 

6 078249 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 6,005 1020/02.09.2003 Раковски 

7 078247 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,968 1123/12.11.2004 Раковски 

8 078234 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 3,000 892/01.07.2002 Раковски 

9 078153 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,571 2777/17.12.2009 Раковски 

10 078152 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,719 2776/17.12.2009 Раковски 

11 078150 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,709 2775/17.12.2009 Раковски 

12 078149 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 0,906 2774/17.12.2009 Раковски 

13 078148 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,398 2773/17.12.2009 Раковски 

14 078147 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,658 2772/17.12.2009 Раковски 

15 078124 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,679 825/01.10.2001 Раковски 

16 078118 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 15,087 889/14.05.2002 Раковски 

17 076400 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,927 2770/17.12.2009 Раковски 

18 076201 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,961 2769/17.12.2009 Раковски 

19 076200 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,693 2768/17.12.2009 Раковски 

20 076199 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,833 2767/16.12.2009 Раковски 

21 076197 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,914 2766/17.12.2009 Раковски 

22 076196 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 1,966 2755/16.12.2009 Раковски 

23 076180 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 14,402 1106/15.09.2004 Раковски 

24 076163 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 15,005 940/06.01.2003 Раковски 

25 076097 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 8,895 1064/29.04.2004 Раковски 

26 076072 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 5,001 2765/17.12.2009 Раковски 

27 076026 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 4,998 1001/04.07.2003 Раковски 

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

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Землище 

1 079191 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,099 976/04.04.2003 Раковски 

2 079167 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,918 789/05.07.2001 Раковски 

3 079155 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,500 806/06.08.2001 Раковски 

4 079148 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,313 1108/15.09.2004  Раковски 

5 079014 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 11,994 938/06.01.2003 Раковски 

6 078249 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 6,005 1020/02.09.2003 Раковски 

7 078247 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,968 1123/12.11.2004 Раковски 

8 078234 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 3,000 892/01.07.2002 Раковски 

9 078153 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,571 2777/17.12.2009 Раковски 

10 078152 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,719 2776/17.12.2009 Раковски 

11 078150 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,709 2775/17.12.2009 Раковски 
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12 078149 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 0,906 2774/17.12.2009 Раковски 

13 078148 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,398 2773/17.12.2009 Раковски 

14 078147 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,658 2772/17.12.2009 Раковски 

15 078124 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,679 825/01.10.2001 Раковски 

16 078118 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 15,087 889/14.05.2002 Раковски 

17 076400 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,927 2770/17.12.2009 Раковски 

18 076201 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,961 2769/17.12.2009 Раковски 

19 076200 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,693 2768/17.12.2009 Раковски 

20 076199 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,833 2767/16.12.2009 Раковски 

21 076197 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,914 2766/17.12.2009 Раковски 

22 076196 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 1,966 2755/16.12.2009 Раковски 

23 076180 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 14,402 1106/15.09.2004 Раковски 

24 076163 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 15,005 940/06.01.2003 Раковски 

25 076097 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 8,895 1064/29.04.2004 Раковски 

26 076072 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 5,001 2765/17.12.2009 Раковски 

27 076026 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 4,998 1001/04.07.2003 Раковски 

 
3. Отдаването под наем да бъде за срок от 31.07.2019 до 01.10.2019 г. 
4. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
5. Определя цена в размер на 22,00 /двадесет и два/ лева на декар годишно съгласно чл. 3, 
ал. 1 от НАРЕДБА 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 
провеждане на търг и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило Заявление с Вх. № 26-1985-
1/10.05.2018 г. от ЗП Петър Йосифов Инджов, с адрес гр. Раковски,  ул. „Будапеща“ № 18, с 
което е заявено желаниe за ползване чрез отдаването под наем на  имоти – частна 
общинска собственост: 
 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Землище 

1 079191 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,099 976/04.04.2003 Раковски 

2 079167 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,918 789/05.07.2001 Раковски 

3 079155 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,500 806/06.08.2001 Раковски 

4 079148 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,313 1108/15.09.2004  Раковски 

5 079014 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 11,994 938/06.01.2003 Раковски 

6 078249 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 6,005 1020/02.09.2003 Раковски 

7 078247 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,968 1123/12.11.2004 Раковски 

8 078234 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 3,000 892/01.07.2002 Раковски 

9 078153 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,571 2777/17.12.2009 Раковски 

10 078152 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,719 2776/17.12.2009 Раковски 

11 078150 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,709 2775/17.12.2009 Раковски 

12 078149 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 0,906 2774/17.12.2009 Раковски 

13 078148 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,398 2773/17.12.2009 Раковски 

14 078147 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,658 2772/17.12.2009 Раковски 

15 078124 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,679 825/01.10.2001 Раковски 

16 078118 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 15,087 889/14.05.2002 Раковски 

17 076400 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,927 2770/17.12.2009 Раковски 

18 076201 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,961 2769/17.12.2009 Раковски 

19 076200 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,693 2768/17.12.2009 Раковски 

20 076199 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,833 2767/16.12.2009 Раковски 

21 076197 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,914 2766/17.12.2009 Раковски 

22 076196 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 1,966 2755/16.12.2009 Раковски 

23 076180 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 14,402 1106/15.09.2004 Раковски 

24 076163 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 15,005 940/06.01.2003 Раковски 
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25 076097 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 8,895 1064/29.04.2004 Раковски 

26 076072 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 5,001 2765/17.12.2009 Раковски 

27 076026 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 4,998 1001/04.07.2003 Раковски 

 
Към настоящия момент лицето, което е подало заявлението има сключен договор с Община 
Раковски  от 01.08.2009 г. за отдаване под наем на описаните имоти за срок от 10 години, 
който срок изтича на 31.07.2019 г. Тъй като лицето, желае да ползва имотите през цялата 
стопанска 2018/2019 година без прекъсване, а съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗОС срокът за 
отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост не може да бъде 
по-дълъг от 10 години, заявителят изразява своето желание за участние в търг, който да се 
проведа тази година, за отдаване под наем на имотите и сключване на нов договор, който да 
влиза в сила от 31.07.2019 г. до 01.10.2019 г., след като настоящият договор за наем ще се 
счита прекратен. 
         

   
 
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 215/22.06.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за  
изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 1 и 
ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи поземлени имоти 000703 и 000704 с НТП - 
други територии, заети от селско стопанство и урегулиране на поземлен имот 137073 с НТП-
стопански двор в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ-137073, 
000703, 000704 - Производствени и складови дейности за обект: „Строителство на складови 
сгради за промишлени стоки“. 
Г-н Узунов, моля за станивището от Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, на свое редовно заседание, ПК „ТСУ” разгледа 
Предложението на г-н Кмета и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
изработването на ПУП – ПРЗ, съгласно изчетеното от Вас. С 6 гласа – за. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 624 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
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Относно: Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен план (ПУП-
ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи поземлени 
имоти 000703 и 000704 с НТП - други територии, заети от селско стопанство и урегулиране на 
поземлен имот 137073 с НТП-стопански двор в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за  
образуване на УПИ-137073,000703, 000704-Производствени и складови дейности за обект: 
„Строителство на складови сгради за промишлени стоки“. 
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 67а от 
ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ. 
 

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

Р Е Ш И:  
 
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за Подробен устройствен план  (ПУП-
ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи  поземлени имоти 000703 и 000704 с НТП - 
други територии, заети от селско стопанство и  урегулиране на  поземлен имот 137 073 с НТП 
- стопански двор в землището на гр. Раковски, област Пловдив, за образуване на УПИ-137073, 
000703, 000704 -Производствени и складови дейности за обект: „Строителство на складови 
сгради за промишлени стоки“. 
 
Обхват: поземлен имот 137073 с НТП - стопански двор; поземлени имоти 000703 и 000704 с 
НТП-други територии, заети от селско стопанство, в землището на гр.Раковски, област 
Пловдив. 
 
Контактна зона: ПИ - 137072-стопански двор; ПИ - 000675 - път IVкл.; ПИ-000705 - канал; ПИ-
136001-нива; ПИ - 137 026 – стопански двор; ПИ - 137 052 – път и ПИ – 000072 - полски пътища. 
 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за поземлени имоти 000703 и 000704 с НТП-други територии, заети от селско 
стопанство  в урегулиран поземлен имот за застрояване и за   образуване  на  УПИ-137073, 
000703, 000704 - Производствени и складови дейности, използвайки законовата разпоредба на 
чл. 67а от ППЗОЗЗ. 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота.  
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ  
 
3. 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. № 94М-757-3/20.06.2018 

г. на Мария Йосифова Гиева, собственик на поземлен имот 137073 с НТП-стопански двор; 
поземлени имоти 000703 и 000704 с НТП - други територии, заети от селско стопанство, в 
землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ-137073, 000703, 000704 - 
Производствени и складови дейности. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение, Документи за собственост, Пълномощно. 
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г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 217/22.06.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна формата на 
собственост на имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
находящи се в землищата на гр. Раковски, с. Болярино и с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. 
Пловдив. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Общиона Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяна 
характера на собствеността от ПОС в ЧОС, на описаните имоти.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да галсуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0        
Възд.се: 0                        
 
          

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

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

 
               
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 625 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна формата на собственост на имоти от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Раковски, с. Болярино и с. 
Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
ОбС – Раковски обявява за частна общинска собственост следните имоти: 
 - ПИ № 000287, НТП „Др. селск.т.” с площ 218,559 дка, находящ се в землището на с. 
Болярино, общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Кашка”; 
  - ПИ № 045028, НТП „Др. селск.т.” с площ 64,786 дка, находящ се в землището на с. 
Чалъкови, общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Исаците”; 



стр. 19 
 

 - ПИ № 035209, НТП „Др. селск.т.” с площ 1,669 дка, находящ се в землището на Раковски, 
общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Казаните”; 
 - ПИ № 035210, НТП „Др. селск.т.” с площ 1,898 дка, находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Казаните”; 
 - ПИ № 000732, НТП „Друга селск.т.”с площ 16,196 дка, находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Балталъка”.; 
 - ПИ № 700880, НТП „Полски път”с площ 0,493 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, 
общ. Раковски, Пловдивска област, ІІ стоп. двор. 

 
 

МОТИВИ: С решения № 475, № 477 на Общински съвет – Раковски, взети с протокол № 
31/30.11.2017 г. и № 571, взето с протокол № 36/28.03.2018 г. е дадено съгласие за промяна НТП 
на гореописаните имоти – ПОС, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 78а от ППЗСПЗЗ.  
 На основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ, началникът на ОСЗ - Раковски назначава комисия и 
след извършена проверка на място са съставени констативни протоколи от 23.05.2018 г. и 
30.05.2018 г. Съгласно протоколите е  извършена промяна в НТП на имотите, описани по-горе 
съответно от “Пасище, мера” и „Полски път” в „Др. селск. територия”. 
Тъй като тези имоти са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, ОбС – 
Раковски взе настощето решение. 
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 
218/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
кандидатстване на Община Раковски за «Социално - икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите в Община Раковски» във връзка с BG 05M9OP001- 
2.022 „МИГ Раковски - Мпо2/Ип1 -  „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 
общности като ромите“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.  
Г-н Матански, предполагам, че Вие ще ни осветлите подробно по този въпрос! 
г-н Рангел Матански: Г-н Председател, Комисията разгледа Докладната записка и предлага 
на Общински съвет – Раковски да декларира, че дейностите по проекта отговарят на 
приоритетите на Плана за развитие на общината, и да даде правомощия на Кмета на 
Община Раковски да подготви и представи необходимите документи за кандидатстване пред 
Местна инициативна група -  Раковски. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0          
Възд.се: 0                              
 
    

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 626 

 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Кандидатстване на Община Раковски за «Социално - икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите в Община Раковски» във връзка с BG 05M9OP001- 
2.022 „МИГ Раковски - Мпо2/Ип1 -  „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 
общности като ромите“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.  
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет Раковски: 
I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината. 
II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ с 
цел реализация на обект «Социално - икономическа интеграция на маргинализирани 
общности като ромите в Община Раковски». 
III. Дава съгласие за партньорство между Община Раковски и Национален алианс за работа 
с доброволци, Булстат 115564495, относно реализиране на проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ с цел реализация на обект «Социално - икономическа 
интеграция на маргинализирани общности като ромите в Община Раковски». 
 IV. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи необходимите 
документи за кандидатстване пред Местна инициативна група -  Раковски. 
 

                                                                                                                                                                                                          
МОТИВИ: Община Раковски подготвя проектно предложение по Условия за кандидатстване 
относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ, което допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС 
„Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и 
социалното изключване.  

Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на наи ̆-

маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, 
образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване 
на негативни стереотипи. 

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя в съответствие с принципите на 
добро финансово управление, публичност, пропорционалност и прозрачност. 

Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура едно от основните 
изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на 
община Раковски. Също така, при условие, че общината кандидатства с партньор/и или е 
партньор по проекта, тя трябва да представи решение на Общински съвет – Раковски за 
одобряване на партньорство за кандидатстване по проекта. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 219/22.06.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане актуализация на 
разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2018 г. 
Г-жо Кориновска! 
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г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението 
на Кмета на Община Раковски и предлага на Пбщински съвет – Раковски да приеме 
актуализацията на разчета на капиталовите разходи на Община Раковски за 2018 г. С 5 гласа 
– за, 1 – против, 0 – възд. се.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 17   
Против: 0         
Възд.се: 3                      
 
 

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 627 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализация на Разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Приема Актуализацията на Разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2018 г., 

както следва: 
 

Приложение № 2 
 
Функция III – Образование – (+) 12 540 лв.  
 - дейност 326 ПГ - увеличение на плана – (+)12 540 лв. за основен ремонт на покрив на ПГ ”П. 
Парчевич”. 
 
Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи (+) 2 000 лв. 
- дейност 526 ЦОП – увеличение на плана – (+) 2 000 лв. за климатична система. 
 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  (+)  231 915 лв. 
- в дейност 603 - Водоснабдяване и канализация – увеличение на плана – с (+) 5 741 лв., от тях 
(+)960 лв. за оценка за съответствие и 4 781 лв. за отчуждаване на имоти. 
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- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа –увеличение  на плана за 
капиталови разходи с (+)207 324 лв., от тях (+) 197 000 лв. за реконструкция на ул. 
„Ц.Церковски”; СН на ул. „П. Евтимий”, „Филип Тотю”, „Плевен”, „6-ти септември”, „Капитан 
Райчо”, „Хр. Ботев” и „Р. Даскалов” (+)14 400 лв. и намаление на плана за изграждане на 
тротоари по ул. „Марица” в км. Чалъкови с (-)4 000 лв., и велоалея на ул.”Иван Вазов”, км. 
Стряма (-)76 лв. 
- в дейност 622 – Озеленяване – увеличение  на плана за капиталови разходи с – (+) 18 850 лв., 
от тях 1 600 лв. - тример за км. Белозем, 3 000 лв. за паркова алея в км. Чалъкови, 7 640 лв. за 
рекреационна зона в УПИ - 1 Парк, кв. Секирово, проектиране на градски парк – кв. 
Секирово, кв. Ген. Николаево и км.Стряма 5 010 лв., детско съоръжение 1 600 лв. 
 
Функция VIІ - Почивно дело – (+) 876 лв. 
- в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 876 лв., от тях 76 лв. за проектиране и изграждане на спортна база в гр. Раковски и 
проектиране на скейт парк в гр. Раковски 800 лв . 
 
Функция VIII – Икономически дейности и услуги – (+) 10 500 лв. 
- в дейност 849 – Други дейности по транспорта – увеличение на плана за капиталови разходи 
с  (+) 10 500 лв. за пешеходна връзка – стар пазар – кв. Секирово 

- Обща сума на увеличение на капиталовите разходи  –                                     257 831 лв. 
        Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на:  

- Дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни р-и” на ст-ст      -59 831 лв. 
- Дейност 1526 – ЦОП - за сметка на §10-20 Външни услуги                                     -2 000 лв.                                                                 
- В дейност 2622 Озеленяване увеличение по плана на  §10-15 Материали за закупуване 

на пейки в км. Чалъкови (за сметка на намаление на плана по 52-06 за изграждане на 
тротоари по ул. „Марица”)                                                                                    +  1 000 лв. 

- Увеличение на плана по 61-09 Вътрешни трансфери                                      -197 000 лв. 
(средствата са били планувани за ОП „БП”) 
 

      Приложение № 2а – ОП „Благоустрояване и превенция“ 
 

Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  (-) 197 000 лв. 
 
- В дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа – намаление на плана 
за капиталови разходи с                                                                                                      (-) 197 000 лв. 
 
2. Приема увеличението на плана § 61-09 вътрешни трансфери на ПРБ с 197 000 лв. и 

намаление на плана § 61-09 вътрешни трансфери ОП „Благоустрояване и превенция“ с (-) 
197 000 лв. Сумата ще бъде отразена по дейност и параграф, съгласно приложение 2 и 
приложение 2а. 

3. Приема актуализираното разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 
утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ - 2018 година, съгласно Приложение 3. 

 
Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение № 1 - Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.05.2018 
г.  
Приложение № 1а – Отчет на капиталовите разходи на ОП „Благоустрояване и 
превенция“  към 31.05.2018 г. 
Приложение № 2 – Актуализация на капиталовите разходи на Община Раковски. 
Приложение № 2а – Актуализация на капиталовите разходи на ОП „Благоустрояване и 
превенция“. 
Приложение № 3 – Актуализация на разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2018 г. 

 
 

МОТИВИ: След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи. 
Актуализацията на Разчета за капиталовите разходи в Приложение № 2, Приложение № 2а и 
Приложение №3 е разработена по източници на финансиране, параграфи, функции, 
дейности и по обекти, в съответствие с единната бюджетна класификация. 

ПМС № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. предвижда:  
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Чл. 41 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се 
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с 
източник: 

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

преходен остатък; 

2. Собствени приходи; 

3. Субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 
училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, 
както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за 
администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за 
детската градина или за обслужващото звено. 

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

 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Единадесета точка: Предложение с Вх. № ОбС – 220/22.06.2018 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., във 
връзка с  продажба на имот - общинско жилище – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Раковски, общ. Раковски.  
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 продажбата на 
имот ЧОС – апартамент на Тереза Ружина, дългогодишен ползвател на същия под наем, при 
цена 21 807,00  лв. (двадесет и една хиляди осемстотин и седем лева). 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 0       
Възд.се: 1                       
 
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 628 

 
Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г., във връзка с  продажба на имот - общинско жилище – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС 
и във връзка с чл. 25 и чл. 23, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Определя ЗА ПРОДАЖБА следното общинско жилище – частна общинска собственост – 
апартамент № 1/5/ с площ 92,02 кв. м. ведно с изба № 1 с площ 13,55 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. 
”Б”, ет. 1, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски, АОС № 270/20.01.2000 г. 
2. Включва в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2018 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г.“, следния имот – ЧОС: общинско жилище, представляващо 
апартамент № 1/5/ с площ 92,02 кв. м. ведно с изба № 1 с площ 13,55 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. 
”Б”, ет. 1, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски, АОС № 270/20.01.2000 г. 
3.  Дава съгласие посоченото в т. 1 и 2 общинско жилище да бъде продадено за сумата от 
21 807,00 (двадесет и една хиляди осемстотин и седем лева) на Тереза Ченкова Ружина с 
пост. адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 
1, ап. 1/5/. 
4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите по закон действия 
по сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: С настанителна Заповед № ОС–55-2/30.09.2014 г. на кмета на Община Раковски и 
сключеният въз основа на нея договор за наем на общинско жилище от 01.10.2014 г. е 
предоставено под наем на Тереза Ченкова Ружина общинско жилище, представляващо 
апартамент № 1/5/ с площ 92,02 кв. м. ведно с изба № 1 с площ 13,55 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. 
”Б”, ет. 1, ап. 5. Договорът е с пет годишен срок. Преди това, за същия имот между лицето и 
община е бил в сила договор за наем от 16.05.2000 г., който е бил безсрочен. Сградата, в 
която се намира апартаментът е ситуирана в УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. 
Раковски, кв. Секирово, община Раковски. В Деловодството на Общинска администрация – 
Раковски е депозирано  Заявление с Вх. № 94Т-36-1/18.06.2018 г. от Тереза Ченкова Ружина, с 
което същата заявява интерес за закупуване на посоченото горе жилище, което ползва под 
наем. Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС общинските жилища, 
предназначени за продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на 
други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, определени в 
наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 
продажба на жилища – общинска собственост. Според чл. 25 от Наредбата условията, на 
които следва да отговарят лицата са следните: да са български граждани; да отговарят на 
условията за настаняване в общинско жилище съгласно тази наредба; да са наематели на 
общинско жилище на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без 
прекъсване; общинското жилище да е определено за продажба с решение на Общински 
съвет – Раковски и заинтересованото лице да е направило писмено искане за закупуване до 
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кмета на Общината. За удостоверяване на горните обстоятелства към заявлението са 
приложени следните документи: копие от настанителната заповед, копие от договора за 
наем, декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25 от Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност, декларация за семейно и имотно състояние, копие от 
лична карта. Съгласно служебна справка и изготвено удостоверение за наличие или липса 
на задължения към Общината, лицето няма данъчни или други задължения към Община 
Раковски. От представените документи е видно, че лицето отговаря на условията за 
закупуване на жилището. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран 
оценител, съгласно която пазарната стойност на имота е 21 807,00 (двадесет и една хиляди 
осемстотин и седем лева). Жилището не е определено за продажба. За да бъде 
осъществена инициираната продажба е необходимо жилището да бъде определено от 
Общинския съвет за продажба и да бъде включено в Раздел ІІ – Описание на имотите, които 
Общината предлага за разпореждане през 2018 г. на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.“ 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка дванадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
221/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2018 г., във връзка с продажба на имот частна общинска собственост - с 
реализирано отстъпено право на строеж. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
продажбата на имот – ЧОС, с реализирано право на строеж, при цена 2 500 лв. (две хиляди и 
петстотин лева). 
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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 629 

 
Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост за 2018 г., във връзка с продажба на имот частна общинска 
собственост  - с реализирано отстъпено право на строеж. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 46, ал. 3, чл. 47 и 
58 ал. 1 от НРПУРОИ.  
 

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

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2018 г. на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост”, следния имот - ЧОС: 
 - Поземлен имот 48948.501.350 (четири, осем, девет, четири, осем, точка, пет, нула, 
едно, точка, три, пет, нула), с площ 952 (деветстотин петдесет и два квадратни метра) 
кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план 
УПИ ІІ, кв. 20, отреден за „Жилищно застрояване”, по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на с. Момино село, одобрени със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г., актуван с АОС № 
4230/01.11.2017 г.  
2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 48948.501.350 (четири, осем, девет, четири, 
осем, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет, нула), с площ 925 кв. м. (деветстотин двадесет и 
пет квадратни метра), начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по 
предходен план УПИ ІІ, кв. 20, отреден за „Жилищно застрояване”, по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Момино село, одобрени със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г. 
актуван с АОС № 4230/01.11.2017 г. на Стоянка Станева Андонова и Никола Рангелов Андонов. 
3. ОбС определя прождна цена на имота в размер на  2 500 лв. (две хиляди и петстоин лева). 
4. Възлага на Кмета та Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
сключване на договор. 
 

 
МОТИВИ: В Община Раковски е постъпила Молба с Вх. № 94С-2555-1/05.06.2018 г. от Стоянка 
Станева Андонова от с. Момино село, с адрес: ул. „6-та” № 13, за закупуване на общински 
имот,  върху който има отстъпено право на строеж в полза на Стоянка Станева Андонова и 
Никола Рангелов Андонов, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 29.08.1979 г. и 
нот. Акт № 99, т. 6, рег. №7199, нот. Дело № 1077 от 29.11.2013 г. Правото на строеж е 
реализирано.  
 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 има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. ОбС – Раковски определя 
продажна цена за имота, съгласно решението си. 
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/15:33 часа – г-н Петър Милков Антонов – излиза от залата/ 

 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Тринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
222/25.06.2018 г. от  Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно създаване 
на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“, в 
изпълнение на Проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 
процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, съгласно 
Договор № BG05M9ОP001-2.010-0503-C01 между Община Раковски и Министерство на труда и 
социалната политика. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател! На 31.08.2017 г. са дадени правомощия на 
Кмета на Община Раковски да входира проект, който явно е одобрен и предстои неговото 
изпълнение. В тази връзка Комисията разгледа Предложението на Кмета на Община 
Раковски – Павел Гуджеров и предлага на Общински съвет – Раковски да бъде създадено 
Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“ към 
Община Раковски. Правилникът за неговата работа ще бъде приет впоследствие. 
Единодушно всички са гласували – за. 

 
 

/15:35 часа – г-н Петър Милков Антонов – влиза в залата/ 
 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси?  
г-н Петър Антонов: После колко време имаме ангажимент да го поддържаме?  
г-н Георги Лесов: Една година ще функционира. Г-жо Сатанска, Вие искахте да питате? 
г-жа Ралица Сатанска: Аз това щях да питам, ама … разбрах… за една година… 
г-н Георги Лесов: Други, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20   
Против: 0      
Възд.се: 0         
 
 
            
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 630 

 
Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Създаване на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство 
„Зелена градина“, в изпълнение на Проект по оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“ съгласно Договор №BG05M9ОP001-2.010-0503-C01 между Община 
Раковски и Министерство на труда и социалната политика. 
 
На основание: чл. 51,ал. 1, чл. 52, ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Общински съвет – Раковски създава Общинско социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство „Зелена градина“ към Община Раковски.  
2. Предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и 
задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество 
да бъдат уреди с последващо приемане на Правилник. 
   
      
МОТИВИ: Със свое Решение № 422, взето с Протокол № 26/31.08.2017г., Общински съвет – 
Раковски: 
 1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване в Община Раковски“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
 2. Одобрява за нуждите на проектното предложение да се използва помещение – 
сграда № 62075.501.9553.4 ЕКАТТЕ 62075 общ. Раковски, обл. Пловдив по ПУП на кв. Ген. 
Николаево, гр. Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на Общински съвет - 
Раковски, с площ от 38 кв. м. и предназначение „Селскостопанска постройка“, находяща се 
в поземлен имот 501.9553. Предоставянето на сградата е от момента на одобрение на 
проекта до изтичане на неговия срок – 30.06.2020 г.  

 В последствие след кандидатстване на Община Раковски и проведена процедура за 
подбор на проекти, гореописаният проект е одобрен за финансиране, на основание на 
който е сключен договор №BG05M90P001-2.010-0503-C01 между Община Раковски и 
Министерство на труда и социалната политика. Съгласно договора финансирането на 
проекта е на 100%. За изпълнение му е необходимо да се създаде Общинско социално 
предприятие „Зелена градина“. 

Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за 
активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица 
с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са нито в 
образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното предложение в 
Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване 
и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални 
потребности, както и на други уязвими групи. Предвижда се реализиране на следните 
дейностите по проекта:  

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 
сектора на социалната икономика;  

- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; 
- Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното 

адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението; 
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните 

стоки и предоставяните услуги; 
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество; 



стр. 29 
 

- Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;  
- Дейности за организация и управление на проекта; 
- Дейности по информация и комуникация.  

Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗОС, общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с 
решение на общински съвет. 
                

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Четиринадесета точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски, заповядайте! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби 
през месец юни, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, одобри следните лица: 
1. Славчо Серафимов Ячев от гр. Раковски; 
2. Пена Серафимова Чонкова от гр. Раковски; 
3. Младен Иванов Карагьозов от гр. Раковски; 
4. Иван Ботев Марков от гр. Раковски; 
5. Йосиф Петров Гидишки от гр. Раковски 

със сумата от по 100 лв. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19   
Против: 1  
Възд.се: 0                       
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – 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 – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 631 
 

Взето с Протокол № 39/27.06.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отпускане на еднократни помощи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 
 
По предложение на: Петър Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  

 
Р Е Ш И:  
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Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Славчо Серафимов Ячев с ЕГН: 690724**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, 
ул. „Москва” № 54, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
2. Пена Серафимова Чонкова с ЕГН: 510223**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, ул. „Пирин” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
3. Младен Иванов Карагьозов с ЕГН: 780829**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, ул. „Георги Мичев” № 20, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Иван Ботев Марков с ЕГН: 671223**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул.           

„ Техеран” № 1А, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
5. Йосиф Петров Гидишки с ЕГН: 821018**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, 

ул. „Хаджи Димитър” № 17, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Последна точка от Дневния ред: Питания.  
Колеги, въпроси към г-н Кмета? Г-н Кмете, Вие? /няма/ В такъв случай, закривам заседанието 
за месец юни на Общински съвет – Раковски.  
 
 
 

/Заседанието приключи в 15:39 часа/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

               /Георги Лесов/ 
    
 
 

                         Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 
                                                                                                          /Славка Гълева/ 

 
 


