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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 № 40 

 

от 25.07.2018 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 15:02 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет – Раковски  

 

Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Татяна Янкова Изевкова, Ралица 
Костадинова Сатанска, Йордан Христов Неделчев, Мария Георгиева Джатова, Стефан 
Йозов Пенсов, 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 
Йовко Стефанов Романов – зам. Кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци  
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден на всички! Радвам се да Ви видя! Имаме необходимия кворум за 
провеждане на заседанието на Общински съвет – Раковски за месец юли. На заседанието 
Кметът на Община Раковски – г-н Гуджеров, зам. кмет на Общината, кметове на населените 
места, заинтересувани граждани. Предполагам, забелязвате няма представител на местните 
медии. Не знам дали сте запознати…, с промяната в собствеността са забранили на г-жа 
Стачева излъчването на канала. Материалите бяха надлежно изпратени до всеки един от Вас, 
разгледни на комисиите със съответните станавища и въз основа на това е изготвен Проекто - 
дневния ред. Някакви въпроси и предложения свързани с него? Няма. В такъв случай, моля, да 
гласуваме така предложения Дневен ред. 
 

/15:04 часа – г-н Петър Милков Антонов – влиза в залата/ 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 0 
Въздържали се: 1 
 
 
 
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 – 66/11.07.2018 г. от Георги Николаев Лесов – Председател  
на Общински съвет - Раковски, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет 
и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. 
 
2. Доклад с Изх. № ОбС – 67/20.07.2018 г. от Георги Николаев Лесов – Председател  на 
Общински съвет - Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Раковски. 
 
3.  Доклад с Вх. № ОбС – 241/24.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Правилник за дейността на Общинско социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена Градина”. 

4. Предложение с Изх. № 68/23.07.2018 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно създаване на самостоятелно звено за подпомагане 
работата на общински съвет и неговите комисии и промяна в структурата на общинска 
администрация.  
 
5. Докладна записка с Вх. № ОбС – 228/10.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно избиране на представител, който да участва в извънредното 
Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив”АД от името на Община Раковски – 
акционер. 
 
6. Докладна записка с Вх. № ОбС – 229/11.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно даване на принципно съгласие при извършване на процедури 
по промяна на предназначението на земеделски земи за неземедлски нужди, да се 
провеждат процедури за промяна предназначението на полски пътища, имоти с НТП „Друга 
селскостопанска територия“, „Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали в 
път с трайна настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към съответния поземлен 
имот, като процедурите са за сметка на собственика /заинтересованото лице/. 
 
7. Предложение с Вх. № ОбС – 216/22.06.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план за 
поземлени имоти № 62075.501.9510 и 62075.501.75, кв.14  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево. 
 
8. Предложение с Вх. № ОбС – 232/12.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен  
план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот 101036 с НТП-
нива, местност „Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, за 
разширение върху допълнителна площ  на УПИ-101073 -  Производствена и складова дейност, 
Оризарна, за образуване на нов УПИ-101073,101036 - Производствена и складова дейност, 
Оризарна, за изграждане на обект“ Складове за съхранение на ориз“ и ПУП-Парцеларен 
план за техническата инфраструктура. 
 
9. Предложение с Вх. № ОбС – 233/13.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, 
преминаващо през ПИ-000029 - общински полски път, за захранване на УПИ-092072 - 
Обществено и делово обслужване и жилищно строителство, местност „Топ кория“, в 
землището на с. Стряма,  общ. Раковски.  
 
10. Предложение с Вх. № ОбС – 235/20.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична 
общинска собственост, от „Полски път” на „Нива”, представляващ ПИ № 48948.101.3, с площ 
268 кв. м., находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив,  местността “Савака”. 
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11. Предложение с Вх. № ОбС – 236/20.07.2018 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 учредяване 
безвъзмездно право на ползване на имот – общинска собственост на читалище ”Христо 
Ботев - 1931 г.”, с. Чалъкови. 
 
12. Предложение с Вх. № ОбС – 237/20.07.2018 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 продажбата на имоти 
частна общинска собственост.  
 
13. Предложение с Вх. № ОбС – 238/20.07.2018 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. 
 
14. Предложение с Вх. № ОбС – 239/20.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградени 
съоръжения, водопроводи и помпени станции на територията на община Раковски. 
 
15. Отпускане на еднократни помощи. 
 
16. Питания.  

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Първа точка от Дневния ред: Докладна записка с Изх. № ОбС – 66/11.07.2018 
г. от Георги Николаев Лесов – Председател  на Общински съвет - Раковски, относно 
приемане на отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 
01.01.2018 – 30.06.2018 г. 
Г-н Матански! Какво е становището на Вашата Комисия? 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, становището на Комисията е да приеме 
отчета за периода. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, нещо да сме сбъркали в отчета? Много сме 
поработили. Мисля че всеки е доволен! 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  
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 № 632 

 
Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Раковски приема отчета 
за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. 

 
 
 
МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия 
отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 
г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет за работата  
на Общински съвет Раковски за периода  

01.01.2018 – 30.06.2018 г. 
 
 
    
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
             Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с общинска 
администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на община Раковски. 
   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 
съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 
България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и 
откритост. 
  През отчетния период са проведени 6 редовни заседания, на които са гласувани 118 
решения. Проведено е и 1 гласуване чрез подписка, на което е взето 1 решение. 
 Областният управител на област Пловдив, съгласно правомощията му,  произтичащи 
от чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал за повторно разглеждане 3 решения с  Писма с Вх. № ОбС 
– 20/22.01.2018 г. и Вх. № ОбС - 149/12.04.2018 г. Общински съвет е предприел съответните 
действие по отмяна на своите решения.  
  В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5  Кметът на Общината не е връщал 
за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общински съвет, което от 
своя страна е показател за добра съвместна работа между двата органа на местното 
сомоуправление. 
  Всички решения на Общински съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 
начин на гласуване.  
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 Основен вносител на проектите за решения е Общинската администрация, в лицето 
на Кмета  на Общината.  
 Създадените шест постоянни комисии към Общински съвет, съгласно Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация, са разгледали и обсъдили постъпилите 
проекти за решения в заседания, които се провеждат преди всяко редовно заседание и са 
открити. За всяко заседание се води протокол.   
 Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно, като няма 
непроведено заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. 
 Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване/, като 
предварително съм бил уведомяван за отсъствието.  
 
Всяка от постоянните комисии е провела по 6 заседания, на които са разгледани общо 118 
докладни записки и предложения, взети са 118 становища. 

 
Присъствието на общинските съветници на заседания на постоянни комисии по месеци е 
както следа: 

 30.01.2018 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Петър Терзийски. 
 19.02.2018 г. – присъстват 18 общински съветници. Отсъстват Йордан Неделчев и Петър 

Антонов.  
 27.03.2018 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Петър Терзийски. 
 24.04.2018 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Петър Терзийски. 
 28.05.2018 г. – присъстват 17 общински съветници. Отсъстват Йордан Неделчев, Рангел 

Матански и Петър Терзийски.  
 26.06.2018 г. – присъстват 18 общински съветници. Отсъстват Петър Антонов и Рангел 

Матански.  
 

Присъствието на общинските съветници на редовните заседания за отчетния период е както 
следва:  

 31.01.2018 г. – присъстват 18 общински съветници; разгледани са 30  докладни и 
предложения; приети са 30 решения. Отсътват Иван Рангелов и Петър Терзийски. 

 20.02.2018 г. - присъстват 20 общински съветници; разгледани са 18 докладни и 
предложения; приети са 18 решения. 

 28.03.2013 г. - присъстват 19 общински съветници; разгледани са 30 докладни и 
предложения; приети са 30 решения. Отсъства Петър Терзийски. 

 25.04.2018 г. - присъстват 17 общински съветници; разгледани са 10 докладни и 
предложения; приети са 10 решения. Отсъстват Петър Антонов, Татяна Изевкова и 
Петър Терзийски. 

 29.05.2018 г. - присъстват 18 общински съветници; разгледани са 15 докладни и 
предложения; приети са 15 решения; Отсъстват Рангел Матански и Петър Терзийски. 

 27.06.2018 г. – присъстват 19 общински съветници; разгледани са 14 докладни и 
предложения; приети са 14 решения. Отсъства Татяна Изевкова.  

 
През отчетния период са приети две решения, касаещи организацията и работата на 
Общински съвет:  

- С Решение № 563/28.03.2018 г. е приет Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите 
комисии и взаимодействието с общинска администрация; 

- С Решение № 564/28.03.2018 г. е преименувана постоянна комисия към Общински 
съвет – Раковски. 
 

Общински съвет – Раковски е приел следните изменения и допълнения в действащите 
подзаконови нормативни актове: 

- С Решение № 516/31.01.2018 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Раковски; 

- С Решение № 545/20.02.2018 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество; 
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- С Решение № 546/20.02.2018 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 
на територията на Община Раковски. 
 

 Разгледани и приети са 48 решения, свързани с актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, промяна 
формата на собственост на имоти общинска собственост, промяна на начина на трайно 
ползване на поземлени имоти общинска собственост, отдаване под наем и продажба на 
имоти – общинска собственост, учредяване право на ползване, удължаване срок на договор 
за наем, предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, прекратяване 
на съсобственост.  
 Четиринадесет са решенията за одобрени проекти за изработване на подробни 
устройствени планове, разрешение за изработване на подробни устройствени планове и 
даване на предварително съгласие за изменение на подробни устройствени и кадастрални 
планове.  
 Решенията, касаещи дейността на Общинско предприятие „Благоусторояване и 
превенция” са за:  

- промяна в структурата и числения състав на Общинско предприятие 
„Благоусторояване и превенция” - Решение № 539/30.01.2018 г.;  

- предоставяне на Общински активи на ОП „Благоустрояване и превенция” - Решение 
№ 560/20.02.2018 г. 

- прехвърляне и актуализиране на бюджетните взаимоотношения в дейност 604 -  
Осветление на улици и площади от ПРБ към ВРБ ОП „Благоустрояване и превенция” – 
Решение № 582/28.03.2018 г. 
 

 С Решение № 543/31.01.2018 г. е приет и утвърден бюджета на Община Раковски за 
2018 г. А с Решение № 566/28.03.2018 г. е одобрена бюджетната прогноза за местните 
дейности за периода 2019 - 2021 г. на Община Раковски. 
Две са приетите решения за актуализация на разчета на капиталови разходи на Община 
Раковски за 2018 г. 
С Решение № 523/31.01.2018 г. е приета Информация за извършените вътрешни 
компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, 
“Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по 
бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
 През периода е взето едно решение за приемане на процедура за избор на 
финансова или кредитна институция, или финансов посредник, и едно решение за поемане 
на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг – сключване на договор 
за кредит.  
 През отчетния период Общински съвет – Раковски променя наименованието на улица 
„Ивайло” в с. Белозем на ул. „Иван Михов“ (Решение № 547/20.02.2018 г.), и преименува 5 
улици, намиращи се на територията на с. Шишманци (Решение № 557/20.03.2018 г.). 
 
Приетите решения с отчетен характер са следните: 

- Решение № 579/28.03.21018 г. за приемане на отчетът за изпълнение на бюджета на 
Община Раковски към 31.12.2017 г. 

- Решение № 542/31.01.2018 г. за разглеждане  и приемане на отчет за управление и 
стопанисване на общински гори и приемане на Годишен план за 2018 г.; 

- Решение № 550/20.02.2018 г. за приемане на отчет за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.; 

- Решение № 565/28.03.2018 г. относно приемане на годишните финансови отчети на 
„МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2017 г.; 

- Решение № 587/28.03.2018 г. за изпълнение на задължения по Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/; 

- Решение № 588/28.03.2018 г. за изпълнение на задължения по Закона за опазване на 
околната среда /ЗООС/. 

 
Във връзка с кандидатстване на Община Раковски: 

- с проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
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съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) са взети 3 решения; 

- за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на обект 
«Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с 
подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, Община 
Раковски»  пред «Предприятие за управление дейностите по опазване на околната 
среда», е взето едно решение – Решение № 519/31.01.2018 г.; 

- с проектно предложение  за реализиране на прoекти за изграждане на нова 
реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 
предоставяне на социални услуги, Приложение 2 от Методиката за разпределение на 
средствата по фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната 
политика, е взето 1 решение – Решение № 598/25.04.2018 г.; 

- 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, е взето едно решение - 
Решение № 626/27.06.2018 г. 
 

В края на отчетния период с Решение № 618/27.06.2018 г. Общиснки съвет приема и одобрява 
символ и знаме на Кметство Чалъкови и създава 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 - с Решение 
№ 630/27.06.2018 г.  
 
При гласуване чрез подписка Общински съвет - Раковски е взел 1 решение за: 

- Кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за 
финансиране изпълнението на обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на 
населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната 
мрежа на с. Момино, Община Раковски»  пред «Предприятие за управление 
дейностите по опазване на околната среда», което по-късно отменя със свое 
Решение № 515/31.01.2018 г. 

 
През периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Общински съвет е приел общо 6 решения за 
отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 5 900 лв.  
Взето е едно решение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО. 
 
Други решения с обществено значение са: 

- Решение № 518/31.01.2018 г. за приемане на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.; 

- Решение № 520/31.01.2018 г. за приемане на Годишен план за младежта на Община 
Раковски за 2018 г.; 

- Решение № 524/31.01.2018 г. за приемане на Програма за опазване на околната 
среда (актуализация) на община Раковски с План за действие за периода 2017-2021 г.; 

- Решение № 535/31.01.2018 г. за осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегия 
за водено от общностите местно развитие (ВОМР) до 31.12.2023 г.; 

- Решение № 537/31.01.2018 г. за закупуване и даряване на „Дръг Чек 3000“ еднократни 
полеви тестове за проверка за употреба на наркотични вещества и упойващи 
средства, необходими за работата на РУ-Раковски, Областна Дирекция Полиция – 
Пловдив; 

- Решение № 540/31.01.2018 г. за определяне на представител и представяне позицията 
на Община Раковски на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД, гр. Пловдив; 

- Решение № 541/31.01.2018 г. за обявяване на неприсъствените дни в детските градини 
на територията на община Раковски през 2018 г.; 
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- Решение № 558/20.02.2018 г. относно необходимост от обезпечаване дейността на 
МИГ-Раковски чрез издаване на Запис на заповед във връзка с Подписано от 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” 
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие 
с № РД 50-199/29.11.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за селските райони за периода 
2014 – 2020г. с определен размер за публичен принос за изпълнение на проекти; 

- Решение № 580/28.03.2018 г. относно дофинансиране на бюджета на ОУ „Христо 
Ботев” – гр. Раковски, във връзка с отбелязване на 155-та годишнина от основаване на 
училището; 

- Решение № 585/28.03.2018 г. относно приемане на годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община Раковски за 2019 г.; 

- Решение № 591/28.03.2018 г. за дарение на парични средства за изграждане на 
Католически паракликс – КОСТНИЦА в гр. Чипровци. 
 

 
Приетите решения и протоколи от заседанията са изпращани на Областния управител – 
Пловдив,  Районна прокуратура – Пловдив и Кмета на Общината в законоустановения срок. 
Преписи от приетите решения са били предоставяни и на заинтересованите лица. 
 
Всички актове на Общински съвет – Раковски са били обявявани на интернет страницата на 
Общината www.rakovski.bg, както и на информационното табло на Общински съвет. 
 
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии се 
основава, както на статистически данни, така и на  анализа на съдържанието на взетите 
решения.  Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 
извършеното до сега и приноса си в общия обем от работа за подобряване на местното 
самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните  
усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общински съвет. 
 
 
 
 
 
С уважение, 
Георги Лесов  
Председател ОбС - Раковски 
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г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Доклад с Изх. № ОбС – 67/20.07.2018 г. от 
Георги Николаев Лесов – Председател  на Общински съвет - Раковски, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Раковски. 
Г-н Матански, моля отново за становището на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с Докладната. 
Реално във връзка с протест от Окръжна прокуратура се налагат промени, които са 
предложени. Комисията, съответно с пълно единодушие предлага промените да бъдат 
приети от Общински съвет – Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! 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 – 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  
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 № 633 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 
чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с  чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 7 б. „е“ и чл. 21, ал. 4 от НОПБК за 
противоречието им с чл. 11, ал. 1 и чл. 70, ал. 3 от ЗЗЖ, чл. 116, ал. 2 от ЗМДТ, чл 175, ал. 2 и чл. 
472, ал. 5 от ЗВД, както и чл. 47, ал. 2 от ЗАНН. 

 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Раковски, както следва: 
 
§ 1. Чл. 5 се изменя, както следва: 
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„Продажбата или дарение на куче на лица под 18 години се извършва със съгласие на 
родител или настойник.“ 

§ 2. Чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „е“ се отменя. 

§ 3. В чл.21, ал. 4 думите „или упълномощени от него длъжностни лица“ се заличават. 
 

Заключителна разпоредба 
 

§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 
страница на Община Раковски. 
 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Раковски е приета на заседание  на 
Общински съвет – Раковски с Решение № 633, взето с Протокол № 40/27.052018 г. и е 
подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
 
 
II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след 
влизане в сила на решението, с което е приета. 
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината. 
 
 
МОТИВИ:  I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
      В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна 
прокуратура – Пловдив с № 4329/11.05.2018 г. против Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Раковски (НОПБК). Документът е 
адресиран до Административен съд – Пловдив на основание чл. 185-191 и чл. 193, ал. 1 от АПК. 
Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 7, б. „е“ и чл. 21, ал. 4 от 
Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Раковски за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след 
извършена проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се 
стига до извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед 
привеждането ѝ в законосъобразен вид. 

     Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 47, ал. 5 от ЗЗЖ. 
По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа 
административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и 
има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва 
рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни 
актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени 
отношения с местно значение. 
       Според чл. 5 от от наредбата е забранена продажбата или дарение на кучета на лица 
под 18 г. без писмено съгласие от родител или настойник. Чл. 11, ал. 1 от ЗВЖ казва: „Не се 
разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на 
родител/настойник.“ Нормата е императивна и в тази връзка, местният орган е стеснил 
обхвата ѝ, като в своята наредба е изискал формално съгласие (писмената форма). Тоест, 
на местно ниво се поставят по-тежки условия на изключението за продажбата или дарение 
на кучета на лица под 18 г. от законоустановените. В тази връзка, писменото съгласие е 
незаконосъобразно, щом по-високият по степен нормативен акт разрешава и устното 
такова. 
     На следващо място – разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 7, б „е“ от наредбата предвижда, че 
от заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават собствениците на ловни 
кучета – удостоверено от собственика с представяне на копие от заверен ловен билет. 
Съгласно чл. 116, ал. 2: „Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност.“ Чл. 175, ал. 2 от ЗВД от своя страна изброява 
собствениците, които се освобождават от такса, като такива са собственици на кучета на 
лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, 
използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; 
кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в 
регистриран животновъден обект. В тази връзка, недопустимо е разширяване на кръга от 
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лица, които са собственици на кучета, ползващи се от изклюението да не плащат такса. 
Законът предвижда нормата като изключение, с оглед обществения интерес. 
     На трето място – съгласно чл. 21, ал. 4 от наредбата: „Въз основа на съставените актове за 
установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на 
Община Раковски или упълномощени от него длъжностни лица.“ Видно е, че  според 
наредбата кметът може да упълномощава длъжностни лица за издаване на накзателни 
постановления. В тази връзка, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗАНН кметовете на общини могат да 
възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това 
е предвидено в съответния закон, указ или ПМС. Видно е, че не са посочени общинските 
наредби. В специалните закони / чл. 70, ал. 3 от ЗЗЖ и чл. 472, ал. 5 от ЗВД/ отсъства 
възможност за делегиране на правомощия за издаване на наказателни постановления на 
други лица. В чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се открива такова право, но то касае „заместник“ на 
органа, т.е. заместник-кмет или лице, което изпълнява правомощията на титуляра при негово 
отсъствие. В тази връзка, разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от наредбата следва да се съобрази 
със закона, като предлагам нейното изменение. 
 
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски са 
спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните 
разпоредби с разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове. 
 
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, 
че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по – висока степен.  Следователно, незаконосъобразно е да се стеснява 
или разширява кръгът на предвидената в закона регулация на обществени отношения. 
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са 
качени на официалната интернет страница на Община Раковски  за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел „Местни 
данъци и такси“ при Община Раковски. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
      Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за овладяване популацията 
на безстопанствените кучета на територията на община Раковски в законосъобразен вид, 
както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда. 
 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
     За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Раковски не са 
необходими финансови средства. 
 
IV. Очаквани резултати: 
     Постъпване на парични средства в бюджета на общината от задължените по закон лица -  
собственеци на кучета. 
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    Постигане на по-висока и законосъобразна ефективност при съставянето и връчването на 
АУАН и издаване на наказателни постановления от компетентните лица. Отпадане на 
необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за законност от страна 
на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК. 
 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Раковски съответства с българското 
законодателство , както и с правото на Европейския съюз. 
 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Доклад с Вх. № ОбС – 241/24.07.2018 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Правилник за 
дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена 
Градина”. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Благодаря Ви, г-н Председател! Във връзка с прието проекто 
предложение за „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване в 
Община Раковски“ е създадено социално предприятие, като съответно докладната е 
свързана с приемане на Правилник за дейността на общинско социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство „Зелена Градина”.  
Комисията се запозна с Докладната и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме 
този Правилник, както е предложен. Правилникът да влезе в сила три дни след влизане в сила 
с решенито, с което е приет. И изпълнението на настоящото решение да се възложи на 
Кмета на Община Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Въпроси, колеги? Няма. Пристъпваме към 
гласуване. 
 
 
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  
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 № 634 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство „Зелена Градина”. 
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На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 51, чл. 52, 
ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 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:  
 
 

1. Приема ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНА ГРАДИНА“. 

2. Правилникът влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет. 
3. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на Община Раковски.  
            
 
МОТИВИ: 1. Причини, които налагат приемането. 
 Със свое Решение № 422, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г., 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; 
- 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, а съгласно ал. 3 от същия, дейността на предприятието се 
осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет. В тази връзка, с оглед 
необходимостта от създаване на Общинско социално предприятие „Зелена градина“, 
възниква и необходимост от приемане и на Правилник за дейността му. 
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2. Цели, които се поставят. 
Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското социално 

предприятие оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено извършване на 
своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и задълженията  на 
ръководството и персонала зает в него. Това ще създаде условия за бърза реакция и контрол 
при изпълняваните дейности.  
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За приемането на Правилник за дейността на общинското социално предприятие не 
са необходими финансови средства. 
4. Очаквани резултати от прилагането:  

Очакванията от приемането на Правилник за дейността на Общинското социално 
предприятие са свързани с поставените цели, а именно да се създаде оптимална 
възможност за доброто функциониране на предприятието, като се уреди предметът на 
дейност, структурата, числения състав и др., с оглед изпълнение на поставените в проекта 
цели, а именно да се даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за 
активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица. 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
          Настоящият проект на Правилник за дейността на Общинско предприятие е подзаконов 
нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано 
действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени 
отношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

„ЗЕЛЕНА ГРАДИНА“ 
 
 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. Този правилник урежда предмета на  дейност, структурата, числения състав, 
управлението, правата и задълженията на Общинско социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство „Зелена градина“ по отношение на предоставеното му общинско 
имущество.  
 
Чл.2. (1) Общинското социално предприятие е създадено с Решение № 630 от Протокол № 
39/27.06.2018 г. на Общински съвет - Раковски.  
(2) Общинското социално предприятие е специализирано звено към Общината с предмет 
на дейност озеленяване и благоустрояване.  
(3) Общинското социално предприятие не е самостоятелно юридическо лице и осъществява 
дейността си от името на Община Раковски в рамките на предоставените му пълномощия. 
(4) Общинското социално предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия 
правилник и в съответствие със Закона за общинската собственост, Наредбата за създаване, 
управление и осъществяване на  контрол на общинските предприятия в Община Раковски и 
приети от Общински съвет - Раковски подзаконови актове. 
(5) Общинското социално предприятие осъществява дейността си под наименованието - 
Общинско социално предприятие „Зелена градина“. 
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(6) Директорът на общинското социално предприятие е второстепенен разпоредител с 
бюджет. Управлението му се възлага от кмета на общината с трудов договор. 
(7) Управлението на Общинското социално предприятие ще се осъществява в 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. 
 
 

РАЗДЕЛ II 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Чл.3. Предмет на дейността на Общинско социално предприятие „Зелена градина“ е: 
- Подобряване на околната среда:  
1. градинки, междужилищни и междублокови пространства, зелени площи, детски и спортни 
площадки, места за отдих на територията на града и другите населени места в общината; 
2. Косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките;  
3. Поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата на града 
и другите населени места в общината; 
4. Поддръжка на обществени паркови, улици, градини; 
5. Поддържане на фонтаните на територията на Община.Раковски; 
6. Поставяне и засаждане на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване 
нуждите на зелената система на Община Раковски; 
7. Растителна защитa от вредители и болести по зелените площи и уличните насаждения на 
територията на общината; 
8. Ремонти на парково обзавеждане: пейки, съоръжения, поливни водопроводи, помпени 
станции, стопански сгради и др.; 
9. сигуряване на контрол по опазване на  чистотата на алейната мрежа, тревните площи и 
зоните за отдих в парковете, градините, зелените площи, парковата мебел /пейки, 
декоративни кошчета, беседки/ детски съоръжения и уреди за фитнес на открито в детските 
площадки и кътовете за отдих, в съответствие със Закона за опазване на околната среда. 

 
 

РАЗДЕЛ III 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

 
Чл.4. /1/ Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на 
лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. 
 
       /2/ Общинското социално предприятие изпълнява следните функции: 
       1. Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си 
дейност – озеленяване и благоустройство в населените места на община Раковски. 
       2. Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за 
реализация на дейностите в Общинското социално предприятие. 

 
 

РАЗДЕЛ IV 
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Чл.5. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието е, както 
следва: 
 

1. Директор - 1 щатна бройка 
2. Счетоводител – 1 щатна бройка 
3. Технически координатор – 1 щатна бройка 
4. Техник озеленител – 1 щатна бройка 
5. Работник озеленяване – 19 щатни бройки 
6. Домакин – 1 щатна бройка 
7. Шофьор – 1 щатна бройка 
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Обща численост: 25 щатни бройки. 
 
 

РАЗДЕЛ V 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл.6. Кметът на община Раковски: 

/1/ Утвърждава длъжностно щатно разписание, както и други документи, произтичащи 
от дейността на предприятието. 

/2/ Назначава директор на Общинското социално предприятие след проведен 
конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, съгласно Кодекса на труда. 

/3/ Извършва цялостен контрол на работата на Директора. 
 

Чл.7.  Директорът на Социалното предприятие: 
 /1/ Управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, 
решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината. 
 /2/  Отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите, 
свързани с озеленяване и благоустрояване на населените места в общината. 

/3/ Назначава персонала на Общинското социално предприятие и сключва 
индивидуални трудови договори, съгласно Кодекса на труда и при условията на Наредбата за 
създаване, управление и осъществяване на  контрол на общинските предприятия в Община 
Раковски. Следи за спазване на трудовото законодателство. 

/4/  Представлява предприятието пред физически и юридически лица. 

/5/  Организира поддръжката и ремонта на материалната база на общинското 
социално предприятие. 

/6/ Провежда необходимите мероприятия за осигуряване на техническа безопасност, 
противопожарна охрана и опазване на околната среда. 

/7/  Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към 
изпълнението на дейностите в общинското социално ппредприятие.  

/8/ Осъществява ръководство и контрол по експлоатацията на предоставените на 
предприятието недвижими имоти и вещи общинска собственост. 

/9/ Разработва вътрешни правила за дейността и организацията, които съгласува с 
кмета на общината. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет. 

 
Чл. 8. /1/ При наличие на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на 
персонала, Директорът представя мотивирано предложение за промени до Кмета на 
Община Раковски. На база на представеното предложение Кметът внася в Общински съвет - 
Раковски предложение за промяна на правилника в частта, касаеща числения състав и 
структурата на предприятието. 

/2/ За дейности със сезонен характер, Директорът на предприятието може да 
назначава допълнителен числен състав по реда на чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда, след 
съгласуване с Кмета на Община Раковски. 

 
 

РАЗДЕЛ VI 
ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
Чл.9. При създаването му, дейността на Общинското социално предприятие се осъществява 
чрез финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а след 
приключване на проекта със средства от общинския бюджет и собствени приходи. 
 
Чл.10. Общинското социално предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община 
Раковски. 
 



стр. 17 
 

Чл.11. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на Общинското социално предприятие 
се осъществява от Кмета на Общината. Той може да делегира своите права на заместник-
кметовете. 

 
РАЗДЕЛ VII 

ИМУЩЕСТВО 
 

Чл.12. На Общинското социално предприятие се предоставя за управление и стопанистване 
общинско имущество по предложение на кмета на общината и с решение на Общински 
съвет- Раковски. 
 
Чл.13. Общинското социално предприятие използва предоставеното имущество за 
изпълнение предмета на дейността си и не може да го използва за други цели, да го 
преотстъпва на трети лица или да го обременява с тежести. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. По смисъла на този правилник: 
1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, 
което:  
а) в съответствие със своя правилник, има за основна цел постигането на измеримо, 
положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици и 
което:  
-предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост  
 и/или  
-използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална 
цел;  
б) използва своята печалба на първо място  за постигането на основната си цел;  
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин; 
 
2. Под „социална възвращаемост“ следва да се разбират действия и/или дейности, 
насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под „социална 
възвращаемост“ не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.  
3. Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която 
трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на 
социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално 
въздействие.   
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 2. Този правилник се приема с Решение № 634 от Протокол № 40/25.07.2018 г. на Общински 
съвет Раковски на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост. 
§ 3. Правилникът влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет. 
§ 4. Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на Общински съвет 
Раковски. 
§ 5. За неуредени в настоящия правилник въпроси се прилага българското законодателство, 
Наредбата за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на 
територията на Община Раковски и решенията на Общински съвет –Раковски. 
§ 6.  Контрола по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на общината 
и/или определени от него лица. 
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г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Изх. № 68/23.07.2018 г. от 
Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно създаване на 
самостоятелно звено за подпомагане работата на общински съвет и неговите комисии и 
промяна в структурата на общинска администрация.  
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията се запозна с Предложението и 
предлага на Общиснки съвет – Раковски да се създаде ново звено „Обслужване на 
Общински съвет“ с численост 1 щ. бр.; да се намали щатната численост в Дирекция 
„Правно, административно, информационно обслужване“ към Обща Администрация от 9 
(девет) на 8 (осем) щ. бр.; да се възложи на Кмета на Община Раковски да отрази в 
длъжностното разписание промените в числеността и структурата на общината. 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 – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 635 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Създаване на самостоятелно звено за подпомагане работата на общински съвет и 
неговите комисии и промяна в структурата на общинска администрация. 
  

На основание: чл. 29а, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 
 

Р Е Ш И:  

 
1. Създава ново звено „Обслужване на Общински съвет“ с численост 1 щ. бр.  
2. Намалява щатната численост в Дирекция „Правно, административно, информационно 

обслужване“ към Обща Администрация от 9 (девет) на 8 (осем) щ. бр.  
3. Възлага на кмета на община Раковски да отрази в длъжностното разписание промените в 

числеността и структурата на общината. 
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МОТИВИ: С приети промени в ЗМСМА се създава самостоятелно звено, което подпомага 
работата на общински съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-
техническото и административно обслужване на тяхната дейност. 
       Понастоящем посочената дейност се извършва от главен специалист - сътрудник 
общински съвет от  Дирекция „Правно, административно, информационно обслужване“.      
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 228/10.07.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно избиране на 
представител, който да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ 
„Пловдив”АД от името на Община Раковски – акционер. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, до момента нашата Комисия доста 
активно се проявява. Като съответно се запозна с предложената Докладна, за която 
споменахте и единодушно предлага на Общински съвет – Раковски да упълномощи д-р Иван 
Йосифов Томбашки в качеството му на Управител на МБАЛ „Раковски“ ЕООД, а при 
невъзможност да преупълномощи друго лице, за представител на Община Раковски, който 
да гласува в Общото събрание, съгласно настоящето решение в общото събрание, като по 
въпросите, по които Общински съвет не е изразил  позицията си – по своя преценка и 
усмотрение. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, други предложения? 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   
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 № 636 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Избиране на представител, който да участва в извънредното Общо събрание на 
акционерите на „УМБАЛ - Пловдив” АД от името на Община Раковски – акционер. 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Определя д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството му на Управител на МБАЛ 
„Раковски“ ЕООД, а при невъзможност той да участва – с право да преупълномощи друго 
лице, за представител на Община Раковски, който да участва в извънредно заседание на 
Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД от името на Община Раковски – 
акционер, което ще се състои на 14.08.2018 г. от 11.00ч. (30.08.2018 г. от 11.00 ч. при липса на 
кворум) в Заседателната зала на лечебното заведение, находяща се на адрес гр. Пловдив, 
бул. “България” № 234, сектор “В”, етаж № 1, при обявения в Писмо с вх. № 20-21-3/05.07.2018 г. 
от д-р Иво Мильотев – Изпълнителен директор на „УМБАЛ - Пловдив” АД дневен ред, а именно: 
 
1. Промяна в състава на съвета на директорите; 
2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите; 
3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението. 
 
II. Одобрява съответните проекти на Решения по точките на дневния ред, като дава 
съгласие за гласуване по точките, както следва: 
По 1 точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на 
директорите в състав: Иво Петров Мильотев, Анести Атанасов Тимчев и Катя Николаева Попова 
и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Аргир Василев Аргиров, Анести 
Атанасов Тимчев и Катя Николаева Попова. 
 
По 2 точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат 
на новоизбрания съвет на директорите. 
 
По 3 точка от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде 
в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена в страната за 
съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението 
могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на 
императивните разпоредби на нормативен акт. 
 
III. Общински съвет – Раковски упълномощава д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството 
му на Управител на МБАЛ „Раковски“ ЕООД, а при невъзможност той да участва – с право да 
преупълномощи друго лице, за представител на Община Раковски, да гласува в общото 
събрание съгласно настоящото решение като по въпросите, по които Общински съвет не е 
изразил изрично позицията си с настоящото – по своя преценка и усмотрение. 
 
 
 
МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Раковски избира 
представител, а именно – д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството му на Управител на 
МБАЛ „Раковски“ ЕООД, който да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на 
УМБАЛ „Пловдив” АД от името на Община Раковски – акционер, което ще се състои на 
14.08.2018 г. от 11.00 ч. (30.08.2018 г. от 11.00 ч. при липса на кворум) в Заседателната зала на 
лечебното заведение, находяща се на адрес гр. Пловдив, бул. “България” № 234, сектор “В”, 
етаж № 1. Заседанието ще се проведе в дневен ред, съгласно Писмо с вх. № 20-21-
3/05.07.2018 г.:  
 

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание 
на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, 
чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Иво Петров 
Мильотев, Анести Атанасов Тимчев и Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен 



стр. 21 
 

съвет на директорите в състав: Аргир Василев Аргиров, Анести Атанасов Тимчев и Катя 
Николаева Попова. 

2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: 
Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 
съвет на директорите. 

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението – Проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни 
месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер 
на минималната месечна работна заплата, установена в страната за съответния 
месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено 
управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това 
не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт. 

 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 
229/11.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на 
принципно съгласие при извършване на процедури по промяна на предназначението на 
земеделски земи за неземедлски нужди, да се провеждат процедури за промяна 
предназначението на полски пътища, имоти с НТП „Друга селскостопанска територия“, 
„Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали в път с трайна настилка, с цел 
осигуряване на „Транспортен достъп“ към съответния поземлен имот, като процедурите са 
за сметка на собственика /заинтересованото лице/. 
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 даването на принципно съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти – 
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: 16   
Против: 0          
Възд.се: 4                      
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 637 

 
Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Даване на принципно съгласие при извършване на процедури по промяна на 
предназначението на земеделски земи за неземедлски нужди, да се провеждат процедури 
за промяна предназначението на полски пътища, имоти с НТП „Друга селскостопанска 
територия“, „Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали в път с трайна 
настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към съответния поземлен имот, като 
процедурите са за сметка на собственика /заинтересованото лице/. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ и при спазване на ППЗОЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава принципно съгласие при извършване на процедури по промяна предназначението 
на земеделски земи за неземеделски нужди, да се проведат съответните процедури по ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за осигуряване на „Транспортен достъп“ до съответните имоти, като при 
необходимост да се променя предназначението на полските пътища, имоти с НТП „Друга 
селскостопанска територия“, „Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали в 
път с трайна настилка. 
 
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп до 
съответния поземлен имот през имоти – полски пътища, имоти с НТП „Друга селскостопанска 
територия“, „Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали собственост на 
Община Раковски. 
 
3. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от поземлени имоти – полски пътища, имоти с НТП „Друга 
селскостопанска територия“, „Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали в 
път с трайна настилка. 
 
4. Възлага на собственика /заинтересованото лице/ да проведе процедура за промяна 
предназначението на поземлени имоти и/или части от тях, представляващи полски пътища, 
имоти с НТП „Друга селскостопанска територия“, „Пасища и мери“ и преминаване през 
напоителни канали, собственост на Община Раковски, като от името на общината и за своя 
сметка извършва всякакви правни и фактически действия пред съответните административни 
органи, други лица, организации и учреждения в страната, като съставя, подава, получава, 
прилага и изземва всички необходими документи (молби, заявления, скици, удостоверения, 
решения, Акт за категоризация, като изброяването на фактически и правни действия и 
документи е примерно и не следва да се приемат като изчерпателно изброени), относими 
за започване на процедурата за промяна предназначението до нейното окончателно 
приключване. 
 
МОТИВИ: Настоящото решение е обвързано с основанията на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ и 
при спазване на ППЗОЗЗ и във връзка с изискванията на Министерство на земеделието, 
храните и горите, както и с периодично постъпващи в община Раковски искания за 
разрешаване, принципно съгласие, за провеждане на процедури за промяна 
предназначението на полски пътища, имоти с НТП „Друга селскостопанска територия“, 
„Пасища и мери“ и преминаване през напоителни канали за осигуряване на „Транспортен 
достъп“ до съответните имоти, за които се провеждат процедури за промяна на 
предназначението им от земеделски земи за неземеделски нужди, като липсата на 
въпросното разрешение, принципно съгласие, се явява пречка за провеждане на 
горецитираните процедури пред Министерство на земеделието, храните и горите и 
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив, съгласно изискванията на ЗОЗЗ, изм. и доп., 
вр. 17, от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.  и ППЗОП. 
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г-н Георги Лесов: Точка седма от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 216/22.06.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на предварително 
съгласие за изменение на кадастрален план за поземлени имоти № 62075.501.9510 и 
62075.501.75, кв.14  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. 
Г-н Ячев, моля да 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 изменението на 
Кадастралния план.  
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  
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 № 638 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план за 
поземлен имот № 62075.501.9510 и на 62075.501.75, кв.14  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл.21, ал. 7 от  ЗОС. 
 

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

Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие  за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 62075.501.9510 и 
на ПИ на 62075.501.75, кв.14  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево съгласно чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА и  чл.21, ал. 7 от  ЗОС. 
 
2. Новообразуваният ПИ № 62075.501.75, с площ 653 кв. м., за който се образува УПИ ХІІІ-75, 
кв.14, отреден за „Жил.строителство” след изменение на кадастралния план да се запише на 
Иван Йосифов Бенин. 
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3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
        
МОТИВИ:  С решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС - Раковски е одобрен плана на гр. Раковски. 

Подадено е Заявление с Вх. № 94И-65-3/15.06.2018 г. от Иван Йосифов Бенин от гр. Раковски, 
ул.”Победа” № 5а за изменение на кадастрален план на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, 
като поземлен имот № 62075.501.9510 и 62075.501.75, кв. 14, бъдат обединени в един ПИ, като 
се запазва идентификатора на ПИ 62075.501.75. 
     Проектът се изготвя  по искане на Иван Йосифов Бенин с възложител Иван Йосифов Бенин 
и се състои в следното: 
      От площта на ПИ 62075.501.9510 - улица се отделя площ, заградена от северната граница 
на  ПИ 62075.501.75, от изток - ПИ №501.76 и от запад - ПИ 501.74,  с площ 95 кв.м. 
      Изменението на Кадастралния план се състои в изменение на част от поземлен имот № 
62075.501.9510 с площ 95 кв.м. и на 62075.501.75, като същите бъдат обединени в един ПИ и се 
запазва идентификатора на поземления имот 62.075.501.75. 
 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № ОбС – 232/12.07.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение  за  изработване  
на  проект  за  Подробен  устройствен  план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  
поземлен имот 101036 с НТП-нива, местност „Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. 
Раковски, обл. Пловдив, за разширение върху допълнителна площ на УПИ-101073 -  
Производствена и складова дейност, Оризарна, за образуване на нов УПИ-101073,101036 - 
Производствена и складова дейност, Оризарна, за изграждане на обект“ Складове за 
съхранение на ориз“ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
Г-н Узунов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, на свое редовно заседание ПК „ТСУ”, разгледа 
предложението на г-н Кмета и с 7 гласа – за, предлага на Общински съвет да разреши 
изработването на проекта за ПУП – ПРЗ и ПУП- ПП, съгласно Предложението. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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 – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 639 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен  план (ПУП-
ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот 101036 с НТП-нива, местност „Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за разширение върху допълнителна площ  на УПИ-101073-Производствена и 
складова дейност,Оризарна, за образуване на нов УПИ-101073,101036 - Производствена и 
складова дейност, Оризарна, за изграждане на обект“ Складове за съхранение на ориз“ и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 
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 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
 

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен  план (ПУП-
ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот 101036 с НТП-нива, местност „Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за разширение върху допълнителна площ  на УПИ-101073 - Производствена и 
складова дейност, Оризарна, за образуване на нов УПИ-101073,101036 - Производствена и 
складова дейност, Оризарна, относно изграждане на обект „Складове за съхранение на 
ориз“ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура.  
 
Обхват: поземлен имот 101036 с НТП-нива и  УПИ-101073 - Производствена и складова 
дейност, Оризарна, местност „Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. 
Пловдив. 
Контактна зона: ПИ101037; ПИ101106; ПИ101105 и ПИ000130 - полски път. 
 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за поземлен имот 101036 с НТП-нива, местност „Арджовица” в землището на с. 
Стряма, област Пловдив, община Раковски, за разширение върху допълнителна площ  на 
УПИ-101073-Производствена и складова дейност,Оризарна, в урегулиран поземлен имот за 
застрояване, като се предвижда предназначението му да бъде за образуване на нов УПИ-
101073,101036 - Производствена и складова дейност, Оризарна, относно изграждане на 
обект“ Складове за съхранение на ориз“, 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. 39/2011г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. С план-схемите за 
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
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2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план.  
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
    За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 
   На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
 
   3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ-
101073,101036 - Производствена и складова дейност, Оризарна,  през:  
      - поземлен имот 000130-полски път-публична общинска собственост 
      - поземлен имот 000048-канал-публична общинска собственост 
 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
     - поземлен имот 000130-полски път-публична общинска собственост, за промяна на 
предназначението в път с трайна настилка.  
 
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
                                                 
   3.4. Възлага на „Глобал Фууд Къмпани“ ООД, ЕИК 201101260, собственик на поземлен имот 
101036 с НТП-нива и УПИ-101073-Производствена и складова дейност, Оризарна, местност 
„Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, седалище и адрес на 
управление гр.София, общ. Столична, кв. „Драгалевци“, бл. 50, офис 3, с управител Дамян 
Атанасов Иванов, да проведе процедурата за промяна на предназначението на част от 
поземлен имот 000130 - полски път - публична общинска собственост.   
                                                                        
4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник  (на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 
 

МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски  е  постъпило  Искане с Вх. № 26-2391-13 от 
02.07.2018 г. на „Глобал Фууд Къмпани“ ООД, ЕИК 201101260, собственик на поземлен имот 
101036 с НТП-нива и УПИ-101073 - Производствена и складова дейност, Оризарна, чрез 
пълномощник - инж. Недялка Атанасова Коева, за разрешение за  изработване  на  проект  
за  Подробен  устройствен  план (ПУП-ПРЗ), на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот 101036 с НТП-нива, местност „Арджовица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за разширение върху допълнителна площ на УПИ-101073 - Производствена и 
складова дейност,Оризарна, за образуване на нов УПИ-101073,101036 - Производствена и 
складова дейност, Оризарна, за изграждане на обект“ Складове за съхранение на ориз“ и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура.  
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за 
имотите, съществуващо положение, Документи за собственост. 
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 233/13.07.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
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Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, преминаващо през ПИ-000029 - общински 
полски път, за захранване на УПИ-092072 - Обществено и делово обслужване и жилищно 
строителство, местност „Топ кория“, в землището на с. Стряма,  общ. Раковски.  
Г-н Узунов, моля отново за становище! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, и това предложение с 7 гласа – за, членовете на ПК „ТСУ” 
при Общински съсвт – Раковски, предлага да бъде одобрено съставянето на ПУП – ПП за 
трасе за „Електропровод”, съгласно Предложението.  
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 – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 640 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, преминаващо 
през ПИ-000029 - общински полски път, за захранване на УПИ-092072 - Обществено и делово 
обслужване и жилищно строителство, местност „Топ кория“ в землището на с. Стряма,  общ. 
Раковски  
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и  ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129,  ал. 1 от ЗУТ, Утвърдено трасе за 
проектиране на Комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, взето с Решение № 4 от 31.05.2018 г. на 
МЗХГ, ОД „Земеделие“, Пловдив, ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, 
преминаващо през ПИ-000029-общински полски път, за захранване на УПИ-092072 - 
Обществено и делово обслужване и жилищно строителство, местност „Топ кория“ в 
землището с. Стряма, общ. Раковски. 
(Решение ІІ, взето с Протокол № 21 от 13.06.2018г. на ЕСУТ при общината.) 
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На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в   30-дневен  срок   от  обнародването  в   
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 

 
                                                                                                                                                                                         
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94В-1299-1 от 
13.06.2018 г. на Вихра Вихренова Герсова, чрез пълномощник инж. Недялка Коева, за  
одобряване  на  ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, преминаващо през ПИ-
000029 - общински полски път, въз основа на утвърдено трасе за проектиране с Решение № 4 
от 31.05.2018 г. на МЗХГ, ОД „Земеделие“ - Пловдив, Комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, 
преминаващо през ПИ-000029 - общински полски път, за захранване на УПИ-092072 - 
Обществено и делово обслужване и жилищно строителство, местност „Топ кория“ в 
землището на с. Стряма, общ. Раковски.   
Към искането са приложени  следните  документи: Решение № 326, взето с Протокол № 21 от 
29.03.2017 г. на редовно  заседание  на  Общински съвет - Раковски,  Решение № 4 от 
31.05.2018 г. на МЗХГ, Комисия за земеделски земя Решение ІІ, взето с Протокол № 21 от 
13.06.2018 г. на ЕСУТ при общината, Съобщение, Изх. № 94В-1299-1 от 15.06.2018 г., Акт за 
постъпили възражения от 04.07.2018 г. и Пълномощно. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 235/20.07.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот – публична общинска собственост, от „Полски път” на „Нива”, 
представляващ ПИ № 48948.101.3, с площ 268 кв. м., находящ се в с. Момино село, общ. 
Раковски, обл. Пловдив,  местността “Савака”. 
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 промяна 
начина на трайно ползване на имот № 48948.101.3 от „Полски път” на „Др. селск. територия”, 
предвид разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 
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   
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 № 641 

 
Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 48948.101.3, с площ 268 кв. м., находящ се в с. Момино село, общ. 
Раковски, обл. Пловдив в местността “Савака” с НТП от  „Полски път” на „Нива”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 78а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10, ал. 1 от 
ППЗСПЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Полски път” на „Др. селск. 
територия” на следния имот - публична общинска собственост: 
     - ПИ № 48948.101.3, с площ 268 кв. м., находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, обл. 
Пловдив в местността „Савака”, одобрен със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК. 

 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№26-2267-3/15.05.2018 г. от „ФЛАЙТ-67” ЕООД, ЕИК 200047710, с адрес гр. Раковски, ул. 
”Тракия” № 25, представлявано от Гошо Йовков Иванчев от гр. Раковски с искане за 
закупуване на ПИ № 48948.101.3, с площ 268 кв. м., по кадастрална карта и кадастрални 
регистри на с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив в местността „Савака”, одобрени 
със Заповед №  РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП „Полски път”, с 

цел комасация и осъществяване на инвестиционни намерения.  
ОбС – Раковски взема настоящото решение предвид спазване разпоредбите на чл. 10, ал. 1 
от ППЗСПЗЗ – „В случаите по чл. 7, ал. 1 ЗСПЗЗ реалните дялове не могат да бъдат по-малки от 
3 дка за нивите, 2 дка за ливадите и 1 дка за лозята и овощните градини.” 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Единадесета точка: Предложение с Вх. № ОбС – 236/20.07.2018 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 учредяване безвъзмездно право на ползване на имот – общинска собственост на 
читалище ”Христо Ботев - 1931 г.”, с. Чалъкови. 
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 учредяванто на 
безвъзмездно право на ползване на НЧ „Христо Ботев - 1931 г.”, с. Чалъкови. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0       
Възд.се: 0                       
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 642 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 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 учредяване безвъзмездно право на ползване 
на имот - общинска собственост на  читалище ”Христо Ботев-1931 г.” - с. Чалъкови, вписано 
под № 67 в регистъра на народните читалища, БУЛСТАТ 000456573. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 във вр. с чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 39, ал. 5 
от ЗОС  във вр. с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

І. 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., приета с  решение № 518 на Общински съвет - Раковски, взето с 
протокол № 34/31.01.2018 г., във връзка с учредяване безвъзмездно право на ползване на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 54, 
ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/, следния имот - публична общинска 
собственост: 

– Сграда – Павилион с площ 140 (сто и четиридесет) кв. м. на 1 (един) етаж - АОС № 
691/16.01.2001 г., находяща се в УПИ ІІ, кв. 15 по плана на с. Чалъкови.  
 
ІІ. Дава съгласие Община Раковски да учреди безвъзмездно право на ползване върху 
гореописания имот – публична общинска собственост  на основание чл. 34, ал. 6 във вр. с чл. 
12, ал. 3 от ЗОС, чл. 39, ал. 5 от ЗОС във вр. с § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища на  
НЧ ”Христо Ботев-1931 г.” - с. Чалъкови, Община Раковски,  вписано под № 67 в регистъра на 
народните читалища, БУЛСТАТ 000456573. 
 
ІІІ. Гореописаният  имот  се предоставя за ползване безсрочно, като правото на ползване се 
погасява с прекратяването на Читалището. Имотът не може да бъде придобиван  по давност 
или по друг начин. 
 
ІV. Възлага на Kмета на Община Раковски в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението, да предприеме действия по издаване на заповеди за учредяване безвъзмездно 
право на ползване и сключване на договори по смисъла на чл. 60 от НРПУРОИ. 
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МОТИВИ: С решение № 267, взето с протокол № 21/22.02.2013 г.  на ОбС - Раковски е  
учредено безвъзмездно право на ползване в полза на  НЧ ”Христо Ботев-1931 г.” - с. 
Чалъкови, Община Раковски на общински имот-сграда с площ 72 кв.м. на 1 ет.  за читалищни 
нужди. 
       Сградата, предоставена на НЧ ”Христо Ботев-1931 г.” - с. Чалъкови, Община Раковски се 
ползва за библиотека и е недостатъчна за ползване за друга читалищна дейност, свързана с  
развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на 
населението, като: организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси, 
празненства, чествания, концерти, създаване и съхранение на музейни колекции, 
предоставяне на компютърни и интернет услуги, както място за певчески и танцови групи. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка дванадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
237/20.07.2018 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 продажбата на имоти частна общинска собственост.  
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
продажбата на имот – ЧОС, чрез провеждане на търг с явно наддаване при първоначални 
цени: за имота в с. Стряма – 12 000 лв., за имота в гр. Раковски – 5 500 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 – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 643 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 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 продажбата на имоти частна общинска 
собственост.  
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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 год. на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., следните имоти – частна 
общинска собственост: 
 

УПИ І-1562, кв. 32, с.  Стряма, общ. 
Раковски 

Жил.строителство 950 
3404/13.03.2012 

УПИ Х-2636, кв. 142, гр. Раковски Жил.строителство              761 3036/16.02.2010 

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

УПИ І-1562, кв. 32, с. Стряма, общ. 
Раковски 

Жил.строителство 950 
3404/13.03.2012 

УПИ Х-2636, кв. 142, гр. Раковски Жил.строителство              761 3036/16.02.2010 

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

УПИ І-1562, кв. 32, с. Стряма, общ. 
Раковски 

Жил.строителство 950 
12 000 

УПИ Х-2636, кв. 142, гр. Раковски Жил.строителство              761 5 500 

 
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. № 94А-2885-1/08.06.2018 г. от Александър Рангелов Панов, с. Стряма, ул. „Въча” № 17 - 
за закупуване на общински имот УПИ І-1562, кв. 32 по ПУП на с. Стряма, общ. Раковски, 
Пловдивска област. 
 
    2. Вх. № 94С-24-1/20.06.2018 г. от Слав Борисов Чакалов, гр. Раковски, ул. „Бунар” № 11 за 
закупуване на общински имот УПИ Х-2636, кв. 142 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, 
общ. Раковски, Пловдивска област. 
 
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 
продажни цена за имотите, съгласно решението си. 
 

 
   

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

собственост 

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

собственост 

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

цена/лв./ 
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г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
238/20.07.2018 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. 
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 не одобрява 
продажбата на апартамент. Има жалба от живущите в блока. Поради тази причина 
госпожата има дългогодишен договор за наем – десетгодишен. Сключен е март масец, така 
че на този етап, предложението на Комисията е да не се продава.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме 
предложението на г-н Кмета по реда на постъпване.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 0   
Против: 14      
Възд.се: 6                     
 
            

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

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

 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 644 

 
Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предложение за 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. 
 

На основание: чл. 27, ал. 4 във връзка с 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:  

 
Поради липса на мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, които да 
са гласували „за“, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, предложението не е прието. От казаното 
следва, че Общински съвет – Раковски: 
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1. Не одобрява продажбата на общинско жилище – частна общинска собственост – 
апартамент № 7/15/ с площ 34,31 кв. м. ведно с изба № 7 с площ 11,46 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 № 272/20.01.2000 г. 
 
2. Не одобрява включването 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.“, описания в т. 1 имот. 
 
        
МОТИВИ: С настанителна Заповед № ОС-15/02.03.2018 г. на кмета на Община Раковски и 
сключеният въз основа на нея договор за наем на общинско жилище от 06.03.2018 г. е 
предоставено под наем на Мария Венкова Власова общинско жилище, представляващо 
апартамент № 7/15/ с площ 34,31 кв. м. ведно с изба № 7 с площ 11,46 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. 
”Б”, ет. 2, ап. 15. Договорът е с 10 (десет) - годишен срок. Преди това, за същия имот между 
лицето и община Раковски е бил в сила договор за наем от 13.12.2007 г., който е бил за 3 г., 
както и анекс към него за още 7 години, считано от 13.12.2010 г. 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-100-5/25.06.2018 г. от Мария Венкова Власова, 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.  
В Деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпила и Жалба с №  ОбС – 
240/23.07.2018 г. от живущите в блок №104, вх. Б срещу г-жа Мария Венкова Власова и 
семейството й, която жалба е взета предвид.  
 

/15:35 часа – г-жа Мария Нанчева – излиза от залата/ 
 

   
 

г-н Георги Лесов: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
239/20.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за 
безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградени съоръжения, 
водопроводи и помпени станции на територията на община 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 
предаването на изградена ВиК мрежа в кв. Парчевич на ВиК оператора – „ВиК Пловдив” 
ЕООД.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Заповядайте, г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмете, да използвам случая, точно в тази точка, да Ви споделя 
случая в моето населено място. Вече повече от две седмици на нашата улица има спукан 
водопровод. Под земята е, не извира. Но в тази жега, вече е зеленясало, толкова дълго време 
стои водата. Преди петнадесет дни и повече, човекът, който живее най-близко се обади. Аз 
се обаждах няколко пъти. Никакъв контакт. Срам ме е да звънна на 112, за да не ги 
ангажирам хората с нашите… Не може, тази вода ние я плащаме. Вярно, не всички села 
имат щастието, както в Шишманци, да имат нов водопровод. Не знам каква ще е 
комуникацията, като им издадем всичко. То не че досега не го стопанисват пак те, ама… 
Моля за някакво съдействие. Две седмици тече вода на „Рила” № 12 и не никой не идва. При 
положение, че сме сигнализирали.  
 

 
/15:38 часа – г-жа Мария Нанчева – влиза в залата/ 
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г-н Павел Гуджеров: Аз мога да Ви споделям много време за моя опит с „ВиК”. Трудно се 
работи с тях, за съжаление. И пак вършат работа, стараят се да съдействат, но работата и 
комуникацията с тях е трудна. Ще предам – „Рила” № 12.  
Колкото до настоящата точка – такава е държавната политика. Всяко новоизградено ВиК 
съоръжение, дали е водопровод, канал, пречиствателна, помпена станция, за водочерпене 
ли, каквото ще да е, изгражда се от общините най-често, плаща се от общините най-често 
и накрая ги даваме на „ВиК” да събират такси. Колкото и да е неприятно – ситуацията е 
такава. А още по-интересно беше, за Ваше сведение го споделям – новоизградените 
съоръжения са на този принцип, а старите съоръжения беше още по – интересно, понеже 
някъде са съсобственост на „ВиК”, някъде са на общините. Всичките ги прехвърлиха, 
минахме навсякъде, правихме разни одити и после пак им ги дадохме за управление. 
Просто редът е такъв. Ако не им ги издадем за управление, това означава, че ако има 
авария или каквото ще да е, ще ни кажат оправяйте се. Жестоката истина. Ние нямаме 
избор, честно казано.  
г-жа Мария Джатова: Ами, моля, просто, да им кажете! Защото наистина аз им се обадих.  
г-н Павел Гуджеров: Да, разбрах. 
г-н Георги Лесов: Добре. Други въпроси колеги? 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 – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 645 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за 
безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградени съоръжения, 
водопроводи и помпени станции на територията на община Раковски. 

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 
4, буква „б” и чл.198о, ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, и Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., сключен между „Асоциация по В и 
К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив - чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Предоставя за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на В и К оператор на В и К системите и 
съоръженията, представляващи, съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-44/15.01.2018 г. на 
ДНСК София: СТРОЕЖ: „Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и 
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. 
Раковски, обл. Пловдив“, Първи етап: „Канализация (битова и дъждовна) и реконструкция на 
водопровод по ул. „Христо Смирненски“ (съвпадаща с път II-56), кв. Парчевич, гр. Раковски“, 
Втори етап: „Изграждане на канализационна мрежа (битова), канална помпена станция 
(КПС) с тласкател в кв. Парчевич, с изключение на ул. „Христо Смирненски“ на кв. Парчевич, 
гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив“, местонахождение: кв. Парчевич, гр. Раковски, 
общ. Раковски, обл. Пловдив и КПС в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-219 – Помпена 
стания, кв. 8 по плана на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив; трасе 
тласкател: от КПС по улица до о.т. 64 и през общински път IV клас с идентификатори ПИ 
400.076 и ПИ 000.418 до РШ 1048 от гравитачната мрежа на кв. Секирово, гр. Раковски.“. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия в 
изпълнение на настоящото решение, като след влизането му в сила изпрати същото на 
„Асоциация по В и К на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. 
 
 
МОТИВИ: С Разрешение за ползване № СТ-05-44/15.01.2018 г. на ДНСК София, Община 
РАКОВСКИ е разрешено ползването на СТРОЕЖ: „Изграждане на канализационна мрежа, 
КПС с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, 
гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив“, Първи етап: „Канализация (битова и дъждовна) и 
реконструкция на водопровод по ул. „Христо Смирненски“ (съвпадаща с път II-56), кв. 
Парчевич, гр. Раковски“, Втори етап: „Изграждане на канализационна мрежа (битова), 
канална помпена станция (КПС) с тласкател в кв. Парчевич, с изключение на ул. „Христо 
Смирненски“ на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив“, местонахождение: 
кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив и КПС в Урегулиран поземлен имот 
(УПИ) XI-219 – Помпена стания, кв. 8 по плана на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив; трасе тласкател: от КПС по улица до о.т. 64 и през общински път IV клас с 
идентификатори ПИ 400.076 и ПИ 000.418 до РШ 1048 от гравитачната мрежа на кв. Секирово, 
гр. Раковски.“ 

Стойностите на активите са заведени в баланса на Община Раковски. 
 На основание чл. 19 от Закона за водите, ал. 1: Публична общинска собственост са:  
4. водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение 

на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни от В и К 
операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване 
и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на 
сдруженията за напояване:  

а) водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за 
отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез 
които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези 
по чл. 13 ал. 1 т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в 
урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите 
на потребителите;  

б) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните 
територии и отвеждащите канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и 
пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват потребителите 
на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13 ал. 1 т. 7.  

На основание чл. 198о ал. 1 от Закона за водите: Стопанисването, поддържането и 
експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на 
потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на Закона за 
водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.  

На основание чл. 198о ал. 4 т. 4 от Закона за водите: Асоциацията по В и К чрез 
председателя й или общинският съвет чрез кмета на общината предоставя на съответния В и 
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К оператор правото да извършва дейностите по ал. 1 чрез възлагане по реда на Закона за 
водите и на Закона за концесиите за обектите, посочени в чл. 19 ал. 1 т. 4 б. „а“ и „б“ и ал. 2.  

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., 
сключен между „Асоциация по В и К на обособената територия на „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, в чл. 4 
т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ предвижда предоставяне на публичните активи и операторът е длъжен да 
ги приеме, като между страните се сключва анекс. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Петнадесета точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите 
молби и на основание чл. 20 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, одобри следните лица:  

1. Георги Петров Изевков от гр. Раковски;  
2. Григор Костадинов Григоров от с. Чалъкови; 
3. Милко Николов Терзийски от с. Белозем, 

със сумата от по 100 лв.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Колеги, въпроси? Няма. В такъв случай, 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 – за  
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров  
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 № 646 
 

Взето с Протокол № 40/25.07.2018 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. 
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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 Петров Изевков с ЕГН: 660522**** и постоянен адрес: гр. Раковски община Раковски, 
ул. „Георги Бенковски” № 29, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
2. Григор Костадинов Григоров с ЕГН: 600718**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, община 

Раковски, ул. „Иван Вазов” № 72, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
3. Милко Николов Терзийски с ЕГН: 601117****и постоянен адрес: с. Белозем, община 

Раковски, ул. „Димотко Нарлийски” № 13, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесет от Дневния ред: Питания.  
Колеги, днес при нас е представител на фирма „Сорпио – 46”. Фирмата има 
инвестиционни намерения, във връзка с изграждане на пълначна станция на хлор на 
територията на завода в с. Шишманци. Нейният управител е тук и иска да изложи своите 
инвестиционни намерения пред Вас. Да Ви запознае с технологията, начина на работа и 
евентуално въпроси, които бихте имали Вие, във връзка с този целия процес. Заповядайте, 
господине! 
 

/15:41 часа – г-жа Татяна Изевкова – излиза от залата/ 
 
 
г-н Георги Гогов: Добър ден! Благодаря на г-н Лесов за предоставената ми възможност да Ви 
запозная с нашето инвестиционно намерение. Казвам се Георги Гогов, собственик съм и 
управител на фирма „Скорпио – 46” ЕООД, Пловдив. Фирмата е създадена през 2000 г. с 
осносвен предмет на дейност - доставка на химикали за ВиК дружествата в България за 
дезинфеккция на питейните води. Тези два химикала са основно течен хлор /газ, втечнен/ и 
натриев хипохлорид, който е по известен като белина.  
Вече осемнадест години се занимаваме с тази дейност. До 2010 г. ние получавахме хлора 
и хипохлорида от ”Полимери”, Девня, но след 90 г., когато беше ликвидиран този завод и 
това производство – отидохме в Румъния. В този момент ВиК-тата бяха поставени пред 
колабс, защото всички бяха стресирани, уплашени.  Паника, откъде и как ще продължи 
дезинфекцията на водата, защото тя не може да бъде спряна. И ние се принудихме – трима 
доставчици сме в България – да отиваме в Румъния. Там да ни пълнят бутилките, варелите. А 
това е на 700 км. от Пловдив, навътре в Румъния. И така продължаваме и до днес. Малко 
подобрения направихме, специално ние от „Скорпио”, като вместо да ходим с малки 
варели или с бутилки по 40 кг., да направим пълначна станция тук. Да получваме хлора в 
големи съдове от 1 000 кг. и съответно да го разфасоваме в по-малки – 400, до 200, до 150, 
до 50 и до 40, които са най - разпространени. Тази пълначна станция в момента работи в 
Пловдив. Регистрирана е по всички правила. Намира се на ул. „Васил Левски” № 242. За 
това искам да кажа, че вече 18 години, ние се занимаваме с тази дейност. С опасния газ 
хлор, както знаете, той е опасно вещество, класифицирано като такова. Но когато всички 
мерки за безопастност и технически решения се изпълняват - никакви проблеми няма. 
Заводът прозиводител в Румъния произвежда годишно над 100 000 тона – „Хим Комплекс” се 
казва. Над 100 000 тона течен хлор, и разбира се други производни на хлора. В Румъния има 
още един такъв завод „Олд Хим” се казва… забравих в момента. А този  „Хим Комлекс”, с 
който основно работим, около него има също населени места. Три села има около него 
на около 1 км. И там няма допуснато такова нарушение. С други думи, този опит, който 
имаме ни е създал, така, увереност, че можем да продължим напред. Искаме да 
развиваме тази дейност, както всяка фирма. И ако всяка фирма успее да развие своята 
дейност в България, то развитие и напредък има в цяла една държава, общини… и т.н. Това 
наше решение да развием и да улесним, да поевтиним продукта идва с техническото 
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решение да оборудваме, да открием нова пълначна станция, при която хлорът да се 
получва с ЖП цистерна. Ние получваме сега, както казах с 1 000 кг. варели от Румъния  в 
България. Товарим един камион около 15 тона. Почти всяка седмица 15 или 30 тона 
пристигат в сегашната пълначна станция. С ЖП цистерната, която самия хлор е три пъти по – 
евтин от Румъния се предлага в ЖП цистерна. А също така транспортът и ЖП –то е също 
така около 2-3 пъти, да не кажа и повече, по – евтино от автомобилния. Това е нашата цел, 
дето се кава, мечта, да оборудваме такава пълначна станция – единствена досега в 
България.  
Както разбрахте, тази суровина е стратегическа. Просто без нея не може. Един ден не 
може да не се децинфекцира водата. И ние правим всичко възможно, за да задоволяваме 
нашите клиенти ВиК предприятията. А те са повечето в България. Като почнем от Благоевград, 
Перник, София, Софийска вода, Враца, Монтана. Северна България като Плевен, Габрово, 
Велико Търново и стигнем до Варна, Бургас. Насам Ямбол, Сливен, Хасково, Кърджали, 
Смолян, Пазарджик – доста са. Работим в много коректни и много точни отношения с тях. 
Също така, сегашната станция в Пловдив, казах, че е регистрирана в Държавната агенция 
по метрологичен и технически надзор. Ежегодните проверки, техните изисквания – не могат 
да не бъдат изпълнени. Също така комплексни, ежегодни проверки имаме от РЗИ, от 
РИОСВ-то. Членове на Комисията са Гражданска защита, Пожарната, Община Пловдив. 
Пет-шест инстанции са, по двама човека, всяка година – идват проверяват, всичко точно. 
Инспекцията по труда също е включена в тази комисия. Наскоро имахме такава комисия за 
преглед, и нямаме забележки. Това е доказано, мога да представя този протокол.  
Какво искаме да направим тук в Шишмаци. Накратко да Ви обясня дейността на самата 
пълначна станция. Пристига ЖП цистерната по коловоз от Румъния, по специални тръби, 
арматури и т.н. Под въздействието на компресор, който подпомага пехвърлянето на течния 
хлор от ЖП цистерната към резервоара, има монтирани два еднотипни резервоара, 
стационарни, същите като цистерната. Само че поставени стационарно на бетонова 
площадка. Двата резервора, единият от които е основен - работен, другия стои винаги 
празен. Задължително. За това, ако се получи някаква повреда, изтичане от основния, 
веднага цялото количество на опасното вещество да се прехвърли в резервния. От тези 
резервори, стацинарни, по тръбопроводи, които са три на брой, отиват към постановките за 
пълнене на малки съдове. Това е нещо подобно като бензиностанция. Едната тръба е за 
течния хлор, втората тръба е за хлор в газообразно състояние и третата е за сух въздух, за 
продухване, прочистване на цялата система. Принципът е такъв: след като се прехвърля от 
един съд в друг – неминуемо се отделя газообразна фракция. Над течната маса, която е 
отдолу, отгоре се получва под налягане също газова фракция. Тя трябва да бъде изведена. 
Да се освободи пространство и налягане, да падне налягането и да се изведе. Тя се хваща 
от този съд и се отвежда в съд за хлор – унищожение. Или за неутрализация.  
ози съд е пълен с разтвор с натриева основа, вкарва се хлорът на дъното, образува се 
реакция, съединяват се и се получава натриев хипохлорид или белина. Безотпадъчна е 
технологията. Искам да Ви… по нататъка да Ви прочета, така, защото съм го написал, да 
съм по – ясен, по точен, технически със системите, които основно се извършват – контрола и 
предпазните мерки за изпускане, изтичане на хлор.  Ще ми позволите да го прочета, не е 
много дълго.  
Пълначната станция се изгражда на базата на Българскто законодателство, касаещо 
работа с хлор и съоръжения под налягане. Това са три документа: Наредба за устройство и 
безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане; Второ: 
Наредба за обществените изискавания и оценяване на съответствието на съдовете под 
налягане. Съдовете под налягане са двете цистерни, големи, резервоара – единия основен, 
другия – стои празен. И транспортируемото оборудване, варели и бутилки, които пълним и 
експедираме. Проектът на пълначната станция е одобрен от Държавната агенция по 
метрологичен и технически надзор. Станцията се разполага на две основни площадки: 
както казах, едната е стационарните резервори, които са монтирани върху бетонови 
фундаменти и електронни везни /лежат върху електронни везни -  кантари, да го наречем по 
пряко/, които отчитат непрекъснато наличето на хлор на тези резервоари, с оглед да се 
следи кога преключват, какво става и да следи по нататъчното им черпене. Изработени са 
от специална стомана за хлор с дебелина от 20 мм. по дължина и 22 мм. на дъната. 
Обемът им е 46 куб. м. Те се запълват с 75 % от този обем. Преминали са задължителните 
прегледи от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, които включват 
вътрешен оглед, измерване на дебелините материала и хидравлични изпитания при 
налягане – до 22,5 бара, което означава един път и половина максималното рабортно 
налягане. Издадени са необходимите документи за въвеждане в екплоатация. Другата 
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площадка за пълнене вече, представлява рампа с пълначни постове – за варели и бутилки. 
На нея са разположени пет пълначни постове. Два за пълнене на бутилки и за пълнене на 
варели. Както и пост за проверка дегазация на бутилки. Такъв пост за проверки и 
дегазацията на тези съдове за хлор се налага за ремонт – смяна на вентили, на кранове, на 
гарнитури. Трябва да бъдат дегазирани напълно, за да може да работят спокойно. Също 
тази дегазаця хлорът, който е остатъчен в тези малки съдове се изпраща в съда за хлор-
унищожение. Площадката завърша, така, с вана, това е много важно нещо и беше 
зададено като въпрос, с абсорбиращ разтвор /потапяне на варели и бутилки при вентуална 
разхерметизация/. Тези транспортируеми съдове е възможно кранът да се повреди, когато 
вече пълни. Когато са изпразнени и малко количество има лесно става източването. Когато 
се пълни и не може да се подложи за източване – целия варел се потапя в тази вана, която е 
доста голяма. Пак в разтвор на натриева основа, за да може там да изтече свободно този 
хлор, без да излиза във въздуха. Складовата цистерна, от която черпим хлор е свързана с 
пълначните постове чрез тръбопроводи за течен и газообразен хлор и въздух. 
Тръбопроводите са изработени от специални дебелостенни безшевни тръби, на които е 
монтирана специализирана арматура за хлор с надлежни сертификати. Процесът на 
пълнене се осигурява от компресор на обезвлажнен въздух и компресор за втечняване на 
газообразния хлор. Този компресор за сух въздух подпомага, изтиква може да каже, хлора 
от ЖП линията към нашия стационарен резервоар. По – късно от стационарния резервоар  
се изтиква към пълначната станция. Резервоарът за течен хлор, да кажем, е пълен донякъде. 
Отгоре се пуска този въздух за да натиска течната фракция на хлора и отдолу се изчерпва 
да отива към постановките. Само освободения газ се отвежда в абсорбиращ резервоар, 
без да е необходимо човешко присъствие. Сам отива там по тръбопроводите и се смесва 
с натриева основа за получване на белина. Само единият предпазен вентил е достатъчен за 
разтоварване, за снижаване на налягането в цистерната. А са монтирани два такива, които 
работят заедно за по-голяма сигурност. Става въпрос за предпазни вентили. На 
стационарните цистерни са монтирани два предпазни вентила, които се отварят при 
повишаване на налягането над 16 бара. Ако налягането в съда, в който има хлор, горим за 
ЖП цистерната, налягането под въздействие на слънце, на висока температура. Основно 
това е високата температура повишава налягането на хлора. Или пък пожар, който … 
г-жа Мария Нанчева: Искам да попитам нещо защото… във Шишманци, всички колеги 
знаят… 
г-н Георги Гогов: Да, нека да не бъда прекъсван. Ще отговоря на всички въпроси. 
г-жа Мария Нанчева: Сега достатъчно ние разбрахме, нали как е… смятам, че и колегите 
така…  
г-н Георги Гогов: Има още малко да Ви разкажа.  
г-жа Мария Нанчева: Може ли аз само да Ви задам един въпрос? Каква е целта на тази 
среща, при това, че има събрано от населението над 350 подписа срещу Вашето 
инвестиционно намерение? Искам да питам каква е целта на срещата с Общински съвет? 
г-н Георги Гогов: Целта на срещата е да Ви запозная основно със същността. Докато на тази 
среща с тези подписи – тя не можа да се проведе нормално. Защото, както и сега 
многократо бях прекъсван. И не можах да кажа всичко онова. Имаше предварилена 
нагласа, анти. Без да се чуе нещо, разбирате ли? А не е нормално без да се чуе другата 
страна, какво е направила, как мисли да го направи… А да се повишава тази силна 
съпротива, без информация. Това е без информация.  
г-жа Мария Нанчева: Значи, те хората не са съгласни. Вашата инвестиция… 
г-н Георги Гогов: Вижте, аз помолих г-н Лесов да Ви запозная Вас като като Общински 
съветница, специалисти.  
г-жа Любов Кориновска: Трябва среща с населението.  
г-н Георги Гогов: Аз съм готов, но трябва да мине, така, че да не се прекъсваме. Да не е 
още от самото начало – не, не, не. Аз Ви казвам, че имаме жестоки проверки. Имаме 
документи, които трябва да ги защитаваме. А пък в крайна сметка, казваме ние знаем как 
минават тези проверки, така, така… Плаща се там и тъй, което не е вярно.  
г-н Виктор Узунов: Извинявайте, ама в момента Вие се опитвате нещо като на симпозиум 
да четете. Значи, аз като човек, който е учил хидравлика, пневматика и автоматика, това 
нещо го разбирам. Но в общи линии, според мене, това което четете дословно – каква 
арматура, с какво налягане, дали е … ОК. 
г-н Георги Гогов: Добре, да минем към въпросите тогава! 
г-н Виктор Узунов: Мисълта ми е, че Вие кажете с думи прости, аз искам да направя еди 
какво си, Вие имате ли някакъв въпрос към нас. Вие в моменета, едва ли не, изкарвате 
докторат за това как се произвежда. 
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г-н Георги Гогов: Не, не, това са три страници! 
г-н Виктор Узунов: Три страници за едно нещо, ние все пак сме събрани тук с образование. 
Ако може…  
г-н Георги Гогов: Разбирам. Можем да спрем с това.  
г-н Петър Терзийски: Имам няколко въпроса. Казвате, че преминавате през стотици, 
безброй проверки годишно от различни държавни органи и администрации. ОК, всичко на 
хартия е страхотно. Обаче Вие може ли да гарантирате, че на Вашата пълначна станция, да 
гарантирате, че няма да стане авария? И ако стане тази авария, какво би се случило с 
населението в близките населени места?  
г-н Георги Гогов: Значи, абсолютно гарабтирам и аз тук щях да прочета нататъка как става 
това нещо. Че има автоматични подсекатели, ако има пожар и повишаване на налягането 
вътре имаме такива предпазни клапани, които издържат до 16 атмосфери, над тези 16 
атмосфери се освобождава налягането. Не може да екплоадира. И този хлор отива в 
спасителния хлор-унищожителен съд. Отвсякъде там отива. Това е едната мярка. Другата 
мярка, ако се получи изтичане на хлор по тръбопроводите, имаме датчици, които следят 
наличието на хлор във въдуха. До 20% не е опасен, той се разнася и така…До 40 като стане 
се задействат самите датчици. Задействат система, осигурителна система за изключване 
по електрозадвижка – изключват всички пропусквателни клапани. Дори без човешка намеса 
– автоматично се излклюват тези системи.  
г-н Петър Антонов: Само секунда. Г-н Узунов е учил пневматики, хидравлики и не знам си 
какво, аз съм учил други работи. Като са изрядни документите на фирмата, аз не мога 
разбера защо ни губите времето изобщо? Да ни запознавате с нещо, при което 
специалистите са казали, че е ОК. Спазили сте си процедурите. 
г-н Георги Гогов: Да знаете за какво става въпрос. Нали, говори се тука много за тая 
пълначна станция.  
г-н Петър Антонов: Аз знам за какво става въпрос. Искате да си оптимизирате нещата и да 
си изкарате повече парички. На мен ми е ясно. Няма смисъл… 
г-н Георги Гогов: Ами не само това.  
г-н Петър Антонов: … за тръби… Далече. 
г-н Георги Гогов: Това е вярно, всеки се стреми, нали.  
г-н Петър Антонов:  Ами, щом сте изрядни, няма смисъл да се натоварваме повече. 
г-н Георги Гогов: Но се намялава себестойността. Ще се намали цената. Сега ще Ви кажа, 
нещо, което може да не повярвате. ”ВиК Пловдив”, нашето ВиК, купува течен хлор за 1500 
лв./т., а аз продавам за 600 лв. /т. А те го купуват за 1500. Натриевият хипохлорид го купуват за 
580 лв., а аз го продавам за 250 лв. Ама виждате ли, има все пак значение.  
г-н Иван Рангелов: Това е страхотно за „ВиК Пловдив” и за Вашия бизнес. Тук говорим за 
хората.  
г-н Георги Гогов: Само един пример, искам да дам. Моля! 
г-н Божидар Замярски: Може ли един въпрос да задам? 
г-н Георги Гогов: Да.  
г-н Божидар Замярски: Има ли извършена оценка за въздействието на околната среда на 
Вашата фирма? 
г-н Георги Гогов: Ще има.  
г-н Божидар Замярски: Има ли, или ще има? 
г-н Георги Гогов: Ще има.  
г-н Божидар Замярски: От 2017 г. има ли извършена от РИОС за вашето инвестиционно 
намерение? 
г-н Георги Гогов: Ама не е дошло време, още сме в началото.  
г-н Божидар Замярски: Извършена ли е от 2017 г. такава оценка? 
г-н Георги Гогов: Седемндайста ли? 
г-н Божидар Замярски: 2017 върху Вашето инвестиционно намерение!? 
г-н Георги Гогов: Няма. Не сме отишли до … Сега сме на етапа ОВОС. 
г-н Божидар Замярски: Ами, не знам защо тук има друго решение? Аз го чета в момента от 
2017 г. извършена оценка. 
г-н Георги Гогов: Няма такава. Не знам за какво ми говорите. Аз все пак знам, не е поставян 
въпрос. Сега мога да Ви кажа и за този ОВОС, да Ви разкажа няколко неща.  
г-н Павел Гуджеров: Колеги, аз предлагам да чуем кмета на Шишманци. 
г-н Костадин Иванов: Само да кажа от българското законодателство, както казвате Вие, че 
Вашите документи са изрядни, по същото законодателство се иска становище от Община 
Раковски и от Кметство Шишманци. Значи, за да издадем ние това становище в 15 дневен 
срок трябва да го сложим и ако има някакви възражения - хората да си кажат мнението. 
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Значи, това е по законодателството. Щом ние изложихме това нещо, хората събраха 
подписка и казаха, че стига толкова такива заводи, където няма безопастност на нашата 
територия. Затова се направи събрание, Вие присъствахте и там на място хората си казаха 
мнението. Аз като кмет на селото, след това събрание съм длъжен да се съобразя с 
хората. Надявам се и всички общински съветници да се съобразят с хората. От там 
нататъка, аз нямам какво да кажа. Хората решават какво ще има на тяхната територия. 
Защото това е техния дом. Вие като искате, преди да вземете да правите нещо, първо това 
трябваше да направите. А Вие сте взели да правите работите отзад напред малко. Когато 
дойдохте за първи път при мене, казахте, че това е направено до някакъв етап.   
г-н Георги Гогов: Това е лично мой риск да кажем. Няма смисъл да коментираме, че съм 
започнал нещо там. Далече не е завършено. Далече.  
г-н Костадин Иванов: И надявам се да не бъде завършено, защото хората казват, че са 
против изграждането на това нещо. Щом държавата изисква хората да си дадат 
становището, ако не ни го изискваше нямаше смисъл да се прави това събрание.  
г-н Георги Гогов: Все пак, ако всичко, което изисква държавата е направено. Направено е. 
Всичко ще бъде…  
г-н Костадин Иванов: Ама държавата изисква мнението от хората. Не може ти да ме питаш, 
аз съгласен ли съм, аз да ти кажа, че не съм и ти да кажеш гледай си работата. То с други 
думи така излиза.  
г-н Георги Гогов: Така става, да!  
г-н Костадин Иванов: И г-жа Шопова каза, че имала някаъкъв документ, че това се води 
втора степен опасен обект за България – от Министерство на околната среда.   
г-н Георги Лесов: Да, ама тук пише, че за 134 тона, Вие казахте 50? 
г-н Костадин Иванов: И едва ли някой може да Ви задължи да си прибирате цистерните там. 
Да чакат. И след като си Ви дали разрешение, никой не може да Ви каже. Вие може да 
докарете 10 цистерни, и те да чакат за разтоарване.  
г-н Георги Гогов: Не може… Това са вече … Извинявай, но това са малко фантазии. Не е 
така. Ние подлежим на проверки. Не може. 
г-н Костадин Иванов: Съгласен съм. И завода подлежеше на проверки и той не можеше да 
се пали…  
г-н Георги Гогов: Нямам нищо общо със завода. Аз отговарям за себе си.  
г-н Павел Гуджеров: Ако позволите и аз сега да кажа нещо. Ако бяхте дошъл преди десет 
години, някой тук можеше и да повярва. Въпросът е че хората, които виждате тук и хората, с 
които ще се срещнете на събранията и вече сте се срещали, са лъгани доста пъти. Това Ви 
го казвам 1:1, без заобикалки. И заводът щеше да мирише на борови иглички, борови 
корички и какво ли не и какво ли нямаше да има. Но всичко го има. И ние, аз поне за себе си 
ще говоря в момнета, като хора избрани от народа, ние няма как да не съобразим с 
народа. Ние по всякакъв начин, пак директно ще го кажа, ще възпираме процеса на Вашето 
инвестиционно намерение. След като хората на Шишманци вече са казали, ние друг 
вариант, поне според мен – нямаме.  
г-н Иван Рангелов: И хората на Белозем, които имат горчив опит с всякакви видове ЖП 
цистерни, безотпадни технологии и т.н. Благодарим за лекцията, но изобщо мисля, че нито е 
момента, нито е мястото на тези разговори.  
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев!  
г-н Иван Тачев: Нека господинът не остава с грешно впечатление, че ние сме срещу бизнеса. 
Самият факт, че Общината се развива толкова бурно, говори, че който е с нормален бизнес 
и безопасен за хората,  е добре дошъл. В Белозем също така сме пряко засегнати, тъй като 
тези цистерни ще минават през нашата гара, по която ще бъдат композирани горе до 
завода. Цистерната като дойде тази сутрин в десет и на другия ден вечерта ще влезе там. 
Това означава, че ще направи 24 престой, което е изключително опасно. Никак и не е малко 
производството на…, дотавят нефт, дотавят дизел, доставят бензин. Производството на 
водород и сероводород и знаете коктейла какъв става, предполагам.  Умен човек сте, като 
гледам. Така, че – аман. Ето в момента, аз не знам дали Общинския съвет е чул, една 
подобна инвестиция се „кипри” в Белозем, но няма да разрешим. Приложена е подписка от 
700  души, министъра на околната среда и водите е уведомен, РИОС също, също така и РЗИ. 
Третиране на опасни и неопасни отпадъци. Значи, това също няма да го разрешим. Така че 
подобни инвестиции.. и ако наистина се случат тези неща – жалко за хубавите населени 
места - с много деца, с моного инвестиции. Това е. Благодаря!    
г-н Георги Гогов: Разбирам, че много трудно бих Ви убедил. Невъзможно почти. Това, че 18 
години работим без никаква авария... Това, че заводите произвеждат стотици хиляди тонове 
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там, също не са… Така е за съжаление. Не информирано решение е според мен. Според 
мен е… всеки опит да бъде на контра приет. Контра, защото това е стратегически продукт.  
г-н Иван Тачев: Ами аз мисля, че тук няма глупави хора, така че…  
г-н Георги Гогов: Не, не говоря… това по принцип го казвам. Тук бях прекъснат, за да се 
изкажат всички подробно. Значи гаранциите са повече от 100%. Да, ама не се вярва.  
г-жа Любов Кориновска: Г-н Кметът Ви каза за гаранциите.  
г-н Георги Гогов: Историята си е история. Всяко нещо в живота има две страни, опасно и 
безопасно. И тока е опасен. Ако не вземем мерки, ще ни хване тока, ще стане пожар, ще 
изгорим. Всичко има нещо. Обаче когато е безопасно направено… 
г-н Павел Гуджеров: Мисля, че няма какво повече да си кажем за момента.  
г-н Георги Лесов: Колеги, Вие желаете ли да чуете още нещо? 
г-н Георги Гогов: Категорично против. 
г-н Георги Лесов: В такъв случай закривам заседанието.  
 
 

/Заседанието приключи в 16:13 часа/ 
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