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

  

ПРОТОКОЛ № 6 
 

от 31.03.2016 г. 
 
 

от редовно  заседание проведено от 13:00 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Ралица Костадинова Сатанска, Йордан Христев Неделчев, 
Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан Йозов Пенсов, Димитър 
Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Мария Димитрова Нанчева, Младен 
Николов Шишков, Иван Рангелов Рангелов, Петър Ангелов Антонов, Петър Григоров Терзийски, 
Мария Йосифова Гиева, Младен Минчев Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, Донка 
Неделчева Неделчева, Божидар Георгиев Замярски, Славейко Милков Белчев 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски 
Йовко Стефанов Романов – Зам. кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на с. Болярино 
 
Г-н Георги Лесов, Председател на Общински съвет: Добър ден, колеги! Имаме необходимия 
кворум, за откриването на редовното заседание на Общински съвет Раковски за месец март. 
На заседанието присъстват: кмета на Общината – г-н Павел Гуджеров, кметове на кметства, 
представител на местните медии и г-н Александър Апостолов в качеството си на управител на 
фирма „Трафик СОТ”, изпълняваща дейността Общинска охрана. 
Материалите са разпратени до всички. Предполагам, че сте се запознали с тях, както и с 
Дневния ред. Ако има някакви предложения за разместване и т.н.т. Виждам, че няма.  
Колеги, моля да гласуваме Дневния ред. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19  
Гласували: 19  
За: 19  
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА 
 
 
 



Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 
1. Отчет за дейността на Общинска охрана – Раковски. 
   
2. Писмо с Вх. № 200/22.03.2016 г. от Областен управител на област Пловдив, относно 
преразглеждане на Решение № 66, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г. 
 
3. Докладна записка с Вх. № 185/16.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно изпълнение на задължения по ЗООС. 
 
4. Докладна записка с Вх. № 192/18.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство, с. 
Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив от държавно в общинско училище. 
 
5. Докладна записка с Вх. № 195/22.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отпускане на безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” за осъществяване на проект по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.  финансиран с 
договор  № РД 50-166 от 07.12.2015 г. 
 
6. Предложение с Вх. № 196/22.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно изменение на Решение № 773 на Общински съвет Раковски, взето с 
Протокол № 56 от 28.08.2015г., с оглед необходимостта от изразяване на предварително 
съгласие за изготвяне на проект за  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-139 004 в 
местността „Саят” по КВС на  гр. Раковски, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура за изграждане на обект: „Ферма за отглеждане на 
водоплаващи птици“, като се образува УПИ- 139 004-Производствени и складови дейности, 
Ферма за отглеждане на водоплаващи птици. 
 
7. Предложение с Вх. № 197/22.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изготвяне  на ПУП-Парцеларен план  за изграждане на 
обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 по КК на с. Момино 
село, община Раковски. 
 
8. Предложение с Вх. № 198/22.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изготвяне  на ПУП-Парцеларен план  за изграждане на 
обект: ”Газоснабдяване на община Раковски“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на 
Индустриална зона Раковски - с. Стряма - етап 2016, извън урбанизираната територия в 
местността „Перселик“ по КВС на с.Стряма. 
 
9. Предложение с Вх. № 202/23.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., прекратяване на съсобственост между Община 
Раковски и физическо лице по отношение на ПИ № 724353, НТП “Нива”, площ 2,998 дка, 
находящ се в гр. Раковски, община Раковски, чрез продажба частта на Общината. 
 
10. Предложение с Вх. № 203/23.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти, съгласно чл. 66 а от ЗОС за периода 01.01.2015-
31.12.2015  г. 
 
11. Предложение с Вх. № 204/23.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 060066 с площ от 0,617 дка, проектиран от имот № 060057, 



целият с площ 5,013 дка по КВС на с. Шишманци, местността „Каменица”, от НТП „Полски път” 
в Друг вид земеделска земя”. 
 
12. Предложение с Вх. № 205/23.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начина на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 045025 с площ от 2,879 дка, находящ се в землището на с. 
Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците” от НТП “Пасище, мера” в „Широколистна 
гора”. 
 
13. Докладна записка с Вх. № 209/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и 
определяне на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване. 
 
14. Докладна записка с Вх. № 210/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 
 
15. Докладна записка с Вх. № 211/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на проект за изменение на Кадастралния план за ПИ-503.152 и 
изменение на ПУП-ПР за УПИ-ІХ -152 в кв.10 и УПИ- ІІ-152 в кв. 11 по ПУП на кв.Парчевич, 
гр.Раковски. 
 
16. Предложение с Вх. № 212/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура  
/Водопровод/ в местността „До стадиона” по КВС на гр. Раковски, по искане вх. № 26-632-2 от 
02.02.2016 г. на  „Сиавит” ЕООД. 
 
17. Предложение с Вх. № 213/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 042129, с площ 24,666 дка, находящ се в с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, местността “Вадите” от „Пасище, мера” на „Др. вид 
земеделска земя”. 
 
18. Предложение с Вх. № 214/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ 80/3688 идеални части от ПИ № 053110 с НТП „Пасище, мера”, 
целият състоящ се от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, местността „Край селото”. 
 
19. Предложение с Вх. № 215/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с продажба на имоти - частна 
общинска собственост. 
 
20. Предложение с Вх. № 216/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 073019 с площ от 4,520 дка, проектиран от имот № 073001, 
целият с площ 12,871 дка по КВС на с. Белозем, местността „Вадите” от НТП „Пасище, мера” в 
„Нива” и ПИ № 073018 с площ от 0,925 дка, проектиран от имот № 073001, целият с площ 12,871 
дка по КВС на с. Белозем, местността „Вадите” от НТП „Пасище, мера” в „Полски път”. 
 
21. Предложение с Изх. № 46/29.03.2016 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–
Раковски” ЕООД за 2015 г. 
 



22. Предложение с Вх. № 219/29.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно изменение на Решение № 68, взето с протокол № 5/29.02.2016 г. взето на 
редовно заседание на Общински съвет Раковски. 
 
23. Докладна записка с Вх. № 223/29.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Общински план за противодействие на тероризма и защита 
при терористична дейност на територията на Община Раковски. 
 
24. Отпускане на еднократни помощи. 
 
25. Питания.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред, както казах вече при Нас е г-н Александър 
Апостолов, който ще даде Отчет за дейността на Общинска охрана – Раковски. Давам думата 
на него. 
г-н Александър Апостолов – управител на фирма „Трафик СОТ” ЕООД: Добър ден на всички.  
Александър Апостолов съм – управител съм на фирма „Трафик” СОТ. От четвърти януари 
изпълняваме функцията Общинска охрана в Община Раковски. Искам да Ви запозная с това 
как стартирахме, какво сме направили до момента. Специалисти и екипи от Общината също 
работеше по нея, накрая изведохме една стратегия, която смятаме, че е стратегията по 
сигурността, по която трябва да работим. На Нас ни бе възложено да създадем и обучим, и 
въведем екипи, които да следват целите на стратегията. От 04.01.2015 на територията на 
Община Раковски, охранителна дейност извършва 24 часов моторизиран патрул с въоръжени 
служители по охрана. Патрулния ни автомобил е брондиран спрямо всички европейски 
изисквания, за извършване на денонощна охранителна дейност. Маркиран е със 
светлоотразително фолио, оранжев уайт бар и всички необходими атрибути плюс логото на 
Общината. Служителите ни по охрана са облечени абсолютно еднотипно с висок клас 
охранително облекло, снабдени с персонално оборудване, включващо всички необходими 
атрибути за извършване на охранителна дейност, задържане на лица, съставяне на актове, 
фишове и предопредителни протоколи. Всички наши служители разполагат с късо бойно 
оръжие. С цел взаимодействие и получаване на информация от жители на Община Раковски 
сме предоставили денонощен, национален телефон, който 24 часа има оператор, който 
поема обаждания. Този национален телефон започваме да популяризираме активно от първи 
април, като до момента това беше пилотен проект популяризирахме го чрез местните медии 
и чрез някои други канали. Към момента получаваме обаждания от гражданите на Раковски и 
от жителите на Общината за най-различни по вид ситуации от изхвърляне на боклук, от на 
комшията в двора, в другия, до незаконни изхвърляния в сметището и всякакви други сигнали, 
които смятаме, че реагираме адекватно. Този телефон ще го разраготваме и за напред. Той е 
телефон, на които всеки един жител може да подава сигнали за кражби, за помощ и да 
съобщава за нередности от всякакъв тип. Социалната дейност, която е заложена в стратегията 
ни към момента включва четири броя кампании, които Ние наричаме SOS! Час внимание! Те са 
четири броя в месеца, насочени са предимно към възрастните хора и превенция по тяхното 
здраве. Кампаниите се провеждат в различни населени места на територията на Общината, 
като те са посочени от местната власт след съгласуване със кметовете по селата, къде има 
нужда и къде според тях е най-добре да се проведат. Сега. Нещата, които предполагам, едно 
от нещата, което Ви интерасува са разходите по издръжката на това звено. На графиката 
отзад може да видите към момента какво ни е коствало на нас, за да създадем звеното. 
Имаме един път еднократна инвестиция по извършване на патрулна дейност. Тя е общо 22 000 
лв., като това включва закупуване на автомобил, маркиране на автомобил, зимно облекло към 
момента на охранителите, които работят в автомобила плюс оборудване на охранители и 
комуникации и всичко останало. Възникнаха въпроси, като създавахме това звено що 
Общината да не си го направи сама, може ли да си го направи сама, не може ли? Да, може. 
Еднократните разходи по обособяване на регионален оперативен център, за да се поемат 
СОТ сигналите от обектите, които охраняваме на СОТ са около 30 000лв., като това е 
минималното и постоянно се нуждае от най-различни ъпдейти, хардуери, софтуери, които 



сега няма да влизам в подробности. Или общата сума, която към момента ние сме вложили, 
за да има това звено е 52 000 лв., които не са платени от Общината, а са субсидирани от нас, 
като фирма. Ще Ви кажа, накрая, ще ме питате и за какво ги субсидираме тея пари. 
Еднократните разходи … Месечните разходи, които генерираме по дейността, която 
извършваме в момента, един път са 5 940 лв., които 5 940 лв. са за тази кола, която виждате 
денонощно и за служителите, които работят вътре. Възнаграждението на служителите е около  
3 500лв. Имаме 7 000 км. Месечно, които залагаме по 0,22 лв. Това включа: винетки, гуми, 
граждански отговорности, каска и всичко останало като амортизация и ремонти по 
автомобилите, общо приета норма 0,22 лв. на километър, на всякъде е така. Гориво при 7 000 
км. Месечно, автомобилите ни са на газ, смесено с бензин, затова сме заложили по 1 лев 
разход, понеже гори и газ и бензин. Комуникации – 200 лв. или общата сума е 5 940 лв. Като 
добавим и месечните разходи за денонощен оперативен център, където да идват сигналите, 
оператора, който да приема обажданията от граждани на националния телефон, който сме 
открили, тотала по тези разходи е 10 440 лв. към момента, което Ние генерираме. И това е 
разхода без печалба за фирмата и без начислени печалби към Нас. Това е нулевия разход за 
това нещо. Имаме допълнителни разходи за изминалите три месеца. Понеже, стартирайки 
следването на стратегията сметнахме, че с един автомобил не можем да направим това, 
което искаме, затова за тези три месеца имаме дадени 35 допълнителни дежурства, които са 
със втрори човек и с втори човек през деня. Който човек беше ангажиран да се запознае с 
всички кметове на населени места, с обстановката, с криминогенната обстановка. Да 
извърши необходимите срещи с полицията и разбира се да се запознае с местната власт и 
всички служители, които отговарят за различните дейности. Визирам: еколози, зам. кмет по 
сигурността и всичко останало, което е свързано с нашата дейност. Тук е генериран един 
разход от 3 500 лв., които Ние също не сме фактурирали на Общината. Накрая ще Ви кажа 
какво сме фактурирали на Общината от всички тея цифри, които Ви цитирам. Имаме 
извършени 2 бр. проверки в последния месец, като общо са взели участие 20 наши служители 
и по 4 автомобила, като общата стойност на извършените проверки е 3 000 лв. Това са 
проверки, в които проверихме дискотеката в Раковски, в първата ни проверка. Там бяха 
установени непълнолетни лица n на брой. Сега, вече тука, какви мерки са взети и на кой са 
съставени актове, дали на родители, дали на собственик на дискотеката, аз не мога да взема 
отношение, защото към момента нямам информация. Ние сме констатирали нарушителите, 
снета е тяхната самоличност, мисля, че се извършват действия по тоя случай. 
Втората проверка беше не на едно заведение. Тя беше комплексна проверка в почти всички 
населени места на Общината, където има нощни питейни заведения. Бяха проверени нощни 
заведения в Белозем, нощни заведения в Раковски, в Момино и в Чалъкови, ако не се лъжа. Като 
също бяха съставени доста актове на непълнолетни лица. Мисля, че имаше съставени актове 
от полицията за липса на удължено работно време, но пак казвам това не е в моята 
компетенция, някой друг ще Ви даде повече детайли.   
SOS! Час внимание! Програмата, за която споменах и която е социалната ни дейност в 
стратегията и една част от нея, към момента ще Ви направя една бърза разбивка на това колко 
ни струва една кампания. В нея участват 10 доброволци на БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, с които 
„Трафик СОТ” сме партньори и имаме национално споразумение за сътрудничество. 
Благодарение на това споразумение за сътрудничество те активно взимат участие в тези 
кампании и тези кампании са под тяхната егида. Доброволците, които участват 10 на брой, 
нямат стойност, защото те са доброволци на ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ. Там участват пет наши 
служители, които освен кампания за здраве провеждат и информационна кампания за това, 
как да се предпазят възрастните хора от кражби. Тези служители генерират разход към Нас. 
Транспорта също е разход. Консумативите по тая кампания, лентички за мерене на кръвна 
захар и всичко останало, също са разход. Имаме предварително прозвъняване на 
населението, за да вземат участие в тея кампании. Така, че преблизителната стойност на една 
кампания е 1 000 лв., като това пак е нулевата ставка без никаква печалба за фирмата. Или 
общо месечно, при четири кампании, които правим Ние генерираме разход от 4 000 лв., за да 
съществува това на територията на Община Раковски. Провели сме осем кампании до 
момента, в населените места. Виждате ги, няма да ги изброявам. Общо сме прегледали 600 
човека, които 600 човека вече имат създадени здравни карти. В здравните карти е описано 
тяхното състояние. Такива, които са със завишени норми на кръвно налягане им е предложена 



и препоръчана хоспитализация. От там, нататък решението го вземат те. Ние на място не 
можем да хоспитализираме или да взимаме, каквито и да е други мерки. 
Относно общата стойност на месечните разходи по извършването на патрулна дейност, 
оперативен център, допълнителни дежурства, SOS кампании и проверки, Ние генерираме 
разход за тези три месеца от 19 000 лв. на месец. Не общо за три месеца, а от 19 000 лв. на 
месец. Като от тези 19 000 лв. по договор Община Раковски ни плаща 5 000 лв., останалите Ние 
ги субсидираме. Мога да Ви кажа какво сме спестили на Община Раковски след въвеждане 
на звеното за Общинска охрана. Има едни спестени 1644 лв., които се заплащаха от 
болницата за физическа охрана в последната една година. Те вече не се заплащат, договора 
е прекратен и дейността по охрана на болницата се извършва от звеното за Общинска 
охрана. Има спестени от СОТ обекти до момента 350 лв., които Община Раковски е плащала 
на друга СОТ фирма. Сега не ги заплаща. Ние сме монтирали там безплатна техника за 
наша сметка, реагираме на тези сигнали и пазим тези обекти без допълнителни такси към 
Общината. Единственото, което Общината плаща са тези 5 000 лв. по договор за този 
автомобил, който споменах. Искам да добавя, че в болницата, за да се стигне до там, че да 
няма физическа охрана и да я пазим по този начин, с това звено, сме вложили  6 732 лв. за 
техника, която пак е субсидирана от „Трафик СОТ”,  за да можем да спестим този месечен 
разход. Там са се монтирали камери и СОТ системи, и паник бутони, чрез които да можем да 
опазим цялостта на болницата и на спешната помощ, където по график имаме служители в 
критични през нощта часове.  А разбира се имаме и повикване от страна на лекарите, от 
спешна помощ, ако има някакви кризистни ситуации. Като там едни дет се случиха при Вас 
преди няколко години. Мога да Ви кажа за трети месец, откакто активно работим или това е 
месец МАРТ, по съставяне на фишове, актове и предупредителни протоколи, към момента 
сме съставили 25 броя фишове със средна стойност 30 лв., като номиналите са 20, 30 и 50. Тук 
сме извели една средна стойност. Съставили сме 6 бр. актове по 100 лв. всеки и сме създали 
19 предупредителни протокола, които имат срок за отстраняване на нарушенията и ако в този 
срок не бъде отстранен, ще прибегнем към съставяне на актове.  В първите два месеца, в 
които работехме сме съставили около 75 предупредителни протокола на каруци, които се 
движат без да са регистрирани. Просто не бяха оформени по този начин с тези 
предупредителни протоколи,  а ги правехме с едни докладни записки, докато намерим 
формата, която според нас е правилна. Това е правилната форма вече имаме от всичките 
атрибути, които Ви изброих. Те са химизирани в по три екземпляра, един се дава на 
нарушителя, един остава за Общината, един остава при нас като справка, която винаги може 
да бъде взета. Или общо приходи от дейността на звеното за охрана, от съставени фишове и 
актове имаме 1350 лв. Това говоря без дискотеката, без съставяне на актове на непълнолетни, 
без съставяне на акт за тея неща, които коментирах по двете проверки, които сме направили, 
там не мога да кажа към момента какви са приходите. Спестени от физическа охрана на 
болница имаме 1600 на месец от СОТ обекти. Или в момента трябва да Ви кажа, че Община 
Раковски плаща 1656 лв. за това, което ние извършваме като дейност. Разбира се като махна 
това, което сме спестили. Мога да Ви кажа какво сме направили. Значи с оглед на дейността 
през последните три месеца и след подробен анализ, които сме извели на покривания 
регион, криминогенната обстановка, обем от неправилно паркиране на МПС, констатирани 
случай на неспазване на Наредба №1 за обществения ред. Ние смятаме, че за пълноценно 
покритие и отстраняване на 90% от нарушенията, за да няма, някой да е видял някъде 
неправилно паркирали, да се е случило нещо на пазара и да се окаже, че Ние не си вършим 
работата. Защото Ние с един автомобил тая цялата площ и всички дейности, които извършва 
този автомобил, няма да ви отнемам от времето, но повярвайте ми в детайли те са 
изключително много. Говорим за предружаване на еколози до язовири, за места, където има 
някакви неправомерно изхвърлени отпадъци, обикаляме по селата заедно и по заръка на 
някои кметове, където има оставени тухли, купища, торове и всякви такива неща, съставяме 
предупредителни протоколи, това всичко отнема време. Така, че няма как с един автомобил 
да покрием всичко, може би така, както ни се иска на всички. Ние смятаме, че включително и 
Наредбата за каруци, която следим, за да сме абсолютно, как да кажа, на 90 % да сме 
изпълнителни има нужда от три броя денонощни моторизитани патрула на територията на 
Община Раковски. Говоря за цялата Община. След направени от Нас количествени и 
стойностни сметки, смятаме, че при един предложен от Нас модел за работа и подкрепа от 
местната власт, бизнес съгражданите, предприятия с делегиран бюджет, училища и детски 



градини, дейността и разходите на цялото звено, влючващо необходимия брой сили, може да 
се издържа самостоятелно без да се налага да се отеделят Общински средства. Ще работим 
и в тая посока с местната власт, ще дадем едно предложение, което смятаме, че би могло да 
изпълни това нещо. Вече в последствие, ще видим дали в действителност би могло да се случи. 
Направихме една комисия от експерти, наши, вътрешни, които са по охрана и социална 
дейност. Направихме външен одит, за който платихме Ние, за да направят, фирма – външна, 
да направи одит на това, което сме направили в двата сектора. След 90 дни реална дейност, 
заключението на одитите и на нашите експерти е, че според стратегията за сигурност и 
социална дейност, това, което сме направили се ползваме с изключително добро име, 
вдъхваме необходимия респект сред жителите на цялата територия на Общината. Позволихме 
си да направим една анкета сред 70 жители от различни възрастови групи, които живеят в град 
Раковски и 100 жители общо, които живеят в прилежащите села, където зададъхме въпроса, 
дали знаят за дейността на звеното за охрана и дали го одобряват? 98 % от анкетираните 
отговориха положително, което Нас много ни радва, те знаят за Нас и одобряват нашата 
дейност. Втория въпрос, който попитахме е дали смятат, че тази дейност трябва да се 
разширява и ще е от полза за сигурността и спокойствието на хората в Общината? 95 % 
отговориха, че биха подкрепили местната власт за  изразходване на средства за тази дейност. 
В детайли няма да влизам. За 180 дежурства, които сме направили през този период имаме 
1235 докладни за извършени дейностти. Те не са тайна, всеки един може да се запознае от 
Вас с тях, когато прецените, чрез г-н Спасов, който отговаря тука за звеното. Може да поискате 
всичко, което Ви интересува. Работим абсолютно на светло, извършили сме толкова много 
дейности, че нямаме притеснения да покажем каквото и да е като документация във всеки 
един момент този патрул, за който плаща Общината къде е бил, какво е правил и с какви 
дейности е бил ангажиран. Аз Ви гарантирам, че това е патрул, който е ангажиран изцяло, 
единствено и само с дейности, които са общински и които са в полза на Общината, и на 
живущите, и на населението. Толкова от мен. Ако имате някакви въпроси – питайте, ако искате 
нещо по цифрите да обсъдим, които избутах набързо, за да не Ви отекчавам, да върна някъде 
да изкоментираме. 
г-жа Мария Джатова: Аз имам въпрос към Вас. Фирмата в Пловдив ли е регистрирана? 
г-н Александър Апостолов: Да. Гр. Пловдив, ул. „Орловец" №9 – търговски адрес, "Брегалница” 
№2 – адрес по съдебна регистрация. 
г-жа Мария Джатова: Вие обаче казахте друго име не Любомир, защото мисля, че това е 
управителя. 
г-н Александър Апостолов: Моля? Аз съм изпълнителен с договор за управление, Любомир 
Апостолов е управител по актуално състояние. 
г-жа Мария Джатова: Може да Ви се стори много личен моя въпрос, но какъв е Киро на кирия 
на вашата фирма да субсидирате Общината с 14 000 лв.? Защо го правите? Мойте уважения 
към това, което сте свършили, наистина чувам отзиви от населението, в действителност сте 
много полезни, но не разбирам каква е … 
г-н Александър Апостолов: Както всяка компания и нашата има отделен бюджет за маркетинг 
и мениджмънт. Ние няма да крием, че модела, който прилагаме в Община Раковски е модел, 
който прилагаме и в други Общини и ще прилагаме и за напред в колкото можем повече 
Общини. Позиционирането ни в Община Раковски, като фирма, неиминуемо ще доведе до 
клиенти, чисто търговски за нашата компания. Приемете, че ние отделяме тоя бюджет един път 
с цел реклама, един път с това, че сме социално насочени и всички тези кампании, които 
правим Ние в областта се грижим за 800 възрастни хора, напълно безвъзмездно и това ни е 
политика на фирмата. Тя е търговска политика изключвам морала, в който Вие вероятно няма 
да ми повярвате, че имам. Но, когато отидем при един голям клиент като LIEBHERR, MONDI или 
предприятия, които предимно не са с българско участие, социалната дейност, която 
извършваме, ангажираността ни към Общините, субсидията понякога в някои Общини помагат 
чисто търговски да избират Нас за партньор. Няма нищо друго, което да ни кара да го правим. 
г-жа Мария Джатова: Аз не подозирам, че има нещо друго, а се учудвам по какъв начин ще Ви 
излезе сметката. 
г-н Александър Апостолов: Няма да ни излезе, но фирмата ни ще се ползва с по-добро име, 
ако успеем да направим нещата, които сме заложили в тая стратегия ще имаме едно добро 
портфолио и едно добро CV за по нататъшна работа с всякакви партньори, което за мен като 
ръководител на компанията е изключително важно.  



г-жа Мария Джатова: Благодаря Ви. 
г-н Александър Апостолов: Други въпроси? 
г-н Иван Рангелов: Аз имам един чисто практичен. Не знам дали точно сега е момента? Става 
въпрос за Белозем. Вие да ни посъветвате като специалист, как точно според Вас трябва да 
реагираме, защото сме се натъквали, аз лично доста пъти, пет – шест каруци с роми 
натоварени с дърва се прибират към циганската махала. Ще има телефон, Ние ще се 
обадим. Вашите хора са в Раковски, колкото и бързо да реагират, докато престигнат в 
Белозем тези каруци ще бъдат в циганската махала. От там, нататък предполагам, че е доста 
по-трудно да тръгнете да ги търсите по къщите, в махалата и т.н.т.  
г-н Александър Апостолов: Може и да е невъзможно дори. 
г-н Иван Рангелов: Да. И за това въпроса ми е следния: представете си, че виждаме група 
каруци, които тръгват, излизат извън селото, нормално в повечето случай с каква цел, ако 
тогава звъним на Вас да не стане после, че има проблем, че е фалшив сигнал и т.н.т., защото 
не всеки път, когато вашата кола дойде те ще се приберат натоварени и т.н.т. 
г-н Александър Апостолов: Ние проблеми с фалшиви сигнали нямаме. При наличието на 
един патрул в момента, ако Вие го изпратите в Белозем, за да провери някаква ситуация и тая 
ситуация е свършила, а през това време да речем някой друг може да каже, че е имало пет 
неправилно паркирали автомобила в Раковски на някакво място, където следим. Аз за това 
казвам, че за покритие на територията на Общината са за мене, са минимум три 
автомобила. Да, Ние няма да откажем нито един сигнал, както и не сме отказвали и той г-н 
Спасов най-добре знае, някой звъни казва, че някой бил изхвърлил нещо, някъде и Ние отиваме 
на място. Изхвърленото е там, човека го няма. Този, който е подал сигнал не дава конкретика 
за това кой е изхвърлил тоя отпадък. В случая Ние не можем да направим нищо, ако Ви кажа, 
че ще направим нещо … Колкото до кражбите на дърва, на земеделска продукция и на всичко 
останало, пак не знам дали е мястото тук да го обсъждаме. Ние имахме една среща със 
земеделските производители, в която аз дадох модел, по който може да се случат тея неща, 
които Вие ми визирате, включително и за дърва и за всичко останало. Не е нужно някой да 
сигнализира всики път, когато има нещо носено от една махала в друга, по скоро може да 
има на входовете на накои махали, хипотетично казано, патрули, които да виждат дали влизат 
каруци с нерагламентиран товар вътре, айде така да се изразя. Тогава вече в една махала в 
Белозем има два входа предполагам. 
г-н Иван Рангелов: Дори един. 
г-н Александър Апостолов: Ето отговорих Ви на въпроса. Дали ще е за земеделска продукция, 
дали ще е за дърва има вариант, в който няма нужда да се гоним по улиците. За мене това е 
добър вариант. Имайте в предвид, че има и полиция в Раковски, която е с доста по-голям 
състав от нашия, с която работим изключително добре. Всичките мироприятия, които сме 
провели са съвместни с тях. Смея да твърдя, че към момента работим изключително добре във 
взаимодействие. Така, че може да уведомявате и тях, и Нас и всички по веригата. 
г-н Иван Рангелов: Но това с патрула на входа на махалата определено е много добра идея. 
г-н Александър Апостолов: Казвам, че работим по цялостна стратегия за сигурност, няма как 
всичко да се случи за три месеца, но имаме модела, по който смятаме, че нещата ще се 
случат. 
г-н Иван Рангелов: Благодаря Ви! 
г-жа Мария Джатова: Махалите в Община Раковски са седем, обаче. 
г-н Александър Апостолов: Ако в момента, в седем махали влизат 100 откраднати единици и 
Ние пазим три, ще спасим 30 единици. Аз мисля, че 30 единици са повече от 0. Нали? 
г-жа Мария Джатова: Аз не оспорвам, но въпроса е, че Вие прогнозирате един автомобил 
още за напред, а още четири кога? Не го намирайте като укор това, което казвам. 
г-н Александър Апостолов: Нали разбирате, че тези три автомобила имат логистика, имат 
динамика в Раковски, Ние в Белозем да отидем за 7-8, 10-12 минути. Никой не знае тези три 
автомобила на кои три входа ще са от един до три, от три до пет, от два до четири, говорим в 
ръмната част на денонощието. Тези автомобили може да се движат и да седят на входовете 
на махалите на ротационен принцип. Ние няма как да сложим до всеки кръдец – служител или 
до всеки нарушител – полицай, това няма как де се случи. Но, когато имаме три автомобила 
можем да бъдем изключително гъвкави и на този ротационен принцип, който Ви казвам да 
ротираме автомобилите и да има на всеки вход кола през 40 минути, примерно. Една каруца, 
която се движи средно между 3 – 5 до 12 км., тя трябва да измине някакво разстояние, трябва 



да влезе в тая махала, а тя вероятно е с някакъв товар. На всичко отгоре тя като тръгне да 
товари, трябва да излезе. Те обикновено излизат в тъмната част на денонощието. Дори тукк 
коментирахме, обмисляме, ако може чрез Вас да се включи в Наредбата, след 20:00 часа, 
или след 22:00 часа каруци да нямат право да се движат свободно по улиците и Ние да 
можем да им съставяме актове за тези неща. Така, че има много варианти без да имаме 
седем автомобила за седемте входа, да сме пълноценни и да сведем до минимум тези 
неща, които се случват. Аз на 100 % не мога да Ви обещая нищо. Друго? 
г-н Павел Гуджеров: Аз, ако позволите мога да добавя, че г-н Романов в съвместност с 
началника на районно управление полиция и с г-н Апостолов сме изготвили и график за 
смесени патрули, между Общинска охрана и служители на полицията. Всички знаем, че 
техния бюджет е ограничен от към уредба, от към автомобили, от към всичко и затова се 
стараем и тях да подпомагаме, доколкото ни е възможно.   
г-н Александър Апостолов: Аз мога и друго да добавя. Само да Ви кажа, че ако издръжката на 
един наш служител е 850 лв., един служител на Общинска полиция, защото и такъв вариант 
има в Общините и Ние сме го разглеждали, всеки един може да си вземе общински полицай 
на допълнителен щат. Издръжката на един общински полицай е около 2 200 лв. към този 
момент, месечно. Значи, ако г-н Гуджеров си позволи да увеличи щата с трима общински 
полицаи, които няма да имат автомобил, няма да имат оперативен дежурен, няма да имат 
СОТ система, той ще заплати за тях 6 600 лв. Това ще са трима полицаи, които ще работят 22 
дни от 8:00 до 5:30. Да, те ще са униформени, да, те ще са полицаи от типа общинска 
полиция, но ще са пеш полицаи. Ако трябва да им се осигури и патрул, и кола, разходите горе 
– долу Ви ги показах какви са. Така, че може да съпоставите колко струва един общински 
полицаи и колко струва един наш охранител в това звено общинска охрана. Сега, кой каква 
работа ще свърши, аз за това Ви казвам какво сме свършили Ние към момента. Други 
въпроси има ли? 
г-н Иван Тачев: До къде се свеждат пълномощията на сотаджиите, във връзка със задържане, 
във връзка с … 
г-н Александър Апостолов: чл. 30, 31, 32 от Закона за частната охранителна дейност, ясно 
гласи, че на територията на охраняемия обект, нашите служители имат право да задържат 
лица с помощни средства – белезници. След, което се съставя протокол и предават на 
полицията с този протокол за вече да се вземат необходимите мерки. Което значи, че Ние на 
територията на Общината, всяко едно паркче, всяка една градинка, всяка една улица, която е 
общинска по Наредбата, по която сме упълномощени и служителите са минали инструктаж в 
администрацията на Общината. Могат да задържат лица при извършване на престъпление и 
дори в Закона има една точка, или съмнение за готвини такива. Сега, това Вие си го 
перифразирайте, както искате. Имаме тези права. Други въпроси? 
г-н Иван Тачев: Преди известно време вече започнаха да идват и сигнали при мен. Люцерните 
поотраснаха и нашите хора от западните покрайнини започнаха да недоволстват.  
г-н Павел Гуджеров: Може ли тук аз да взема думата? Значи към момента тази охрана, този 
един патрул, който е крайно недостатъчен, охранява урабанизираната част на Община 
Раковски. Вече, мисля, че доста пъти го казах на всеки един земеделски производител, с който 
сме коментирали. Ако нещо такова ще има като охрана на земеделски площи, това няма да 
бъде безвъзмездна услуга. Има варианти за всяко едно землище, когато земеделците са 
обединени, но това би могло да бъде … да стане. Но разберете, нека да си говорим реално. 
С един патрул да тръгнем да пазим 264 кв. км., няма как да стане. Няма как да пазим всички 
ниви в Белозем и в същото време и спрелите в нарушение в Раковски,  в същото време – някой 
изхвърлен боклук в Стряма и т.н.т. Значи според мен, аз поне така си мисля от стола, в който 
седя, усилията, които правим може да не са напълно достатъчни, но са една добра първа 
стъпка. За предния мандат всички знаем и сме благодарни на предходните общински съвети, 
че са подготвили една нормативна база, но реално не е имало стъпки към спазването и 
контролирането им. Сега за първи път с това звено се опитваме по някакъв начин да наложим 
някакъв вид контрол и спазване на Наредбите, които общинските съветница са приемали. И 
ако няма други въпроси аз бих си позволил един коментар. Забелязват се разни, ще се 
въздържа от определения, постове из социалните медии. Къде е общинската охрана, къде е 
тоя, къде е оня? Ами, уважаеми дами и господа общински съветница най-малкото, което 
може да правим е Ние да подаваме сигнали. Смятам, че всички сме отговорни хора и вместо 
да правим снимки, които да качваме и които да плщем някой, че не си е свършил работата, 



поне може да подадем сигнал, а когато сигнала Ние го работим и не е отреагирано, както 
трябва, тогава да търсим друг начин. Приключих, благодаря.    
г-н Александър Апостолов: Други въпроси към мен има ли? Искам да Ви уверя, че в първите 
месеци работа в никакъв случай заданието от Общината не ни е да направим обем от 
съставени актове. Имаме, ако мога да го нареча гратисен период, в който нито трябва да 
рефлектираме върху жителите, нито трябва да ги санкционираме за всяко едно нещо, което 
видим. Имайте предвид, че служителите ни постоянно предопреждават, постоянно съставят 
предопредителни протоколи, защото като сме си говорили и тук с ръководството, трябва да 
има някакъв гратисен период, в който самите жители на Общината да свикнат, че до вчера 
като е спирал всеки Божи ден там и нищо не му се е случвало и Ние днес идем и му лепнем 
един фиш за 30 лв., нали, някак си не е редно и към самите хора. Затова ние имаме един 
период, в който предупреждаваме. Да речем, че той горе – долу отмина. Хората са наясно, че 
вече се следи за тези неща, но не ни е най-важното обема от актове. Друго?   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Апостолов. Колеги мисля, че беше достатъчно изчерпателен. 
Предполагам доста въпроси, които ги имахте се хвърли, така една добра светлина, за това 
каква е общинска охрана, какво прави тя и т.н.т. Благодаря отново г-н Апостолов. 
Колеги, обявявам 10 минути почивка!  
 
 

/ 13:55 ч. – начало на почивката / 
/ 14:05 ч. – край на почивката / 

   
     
г-н Георги Лесов: Продължаваме с втора точка от Дневния ред, а именно: Писмо с Вх. № 
200/22.03.2016 г. от Областен управител на област Пловдив, относно преразглеждане на 
Решение № 66, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г. Г-н Рангелов, Вие като зам. председател на 
комисията, моля за Вашето становище.  
г-н Иван Рангелов: Комисията предлага на Общински съвет Раковски да отмени частта 
неплащане на такса в размер, равен на данъка върху недвижимите имоти по т. 8, Решение № 
66, взето с Протокол № 5 на редовно заседание на 29.02.2016 г.   
г-н Георги Лесов: Благодаря. Колеги, други предложения? /Въпреки, че сме ограничени, от към 
тази страна./ Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
                            
 
   
1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 83 
 
 

    Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Преразглеждане на Решение № 66, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г., върнато за 
ново обсъждане с писмо Изх. № АК-01-55#1/17.03.2016 г. на Областен управител – Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 9 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Иван Рангелов Рангелов – общински съветник  
 

Р Е Ш И:  
 
Отменя Решение № 66, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г. от редовно заседание на Общински 
съвет – Раковски, В ЧАСТТА §1, т.8 «неплащане на такса в размер, равен на данъка върху 
недвижимите имоти”. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 185/16.03.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изпълнение на задължения по 
ЗООС. 
Г-н Рангелов, моля отново за становището на Вашата комисия.  
г-н Иван Рангелов: Комисията предлага на Общински съвет Раковски да приеме отчета за 
изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда през 2015 година. 
г-н Георги Лесов: Благодаря. Колеги въпроси, предложения? Няма. Да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 

                                                              
 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 
 

      Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Изпълнение на задължения по ЗООС.   
 
На основание: чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в изпълнение на 
раздел IV, т. 1  от ОбПООС 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



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

 
Р Е Ш И:  

 
Приема отчета за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда през 
2015 година. 
  

 
 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 192/18.03.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна статута на 
Професионална гимназия по селско стопанство, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив от 
държавно в общинско училище. Г-н Замярски, моля за становището на Вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги, комисията разгледа 
Докладната записка и предлага на Общински съвет Раковски да одобри промяна статута на 
Професионална гимназия по селско стопанство, с. Белозем от държавно в общинско 
училище. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Замярски. Колеги, някакви въпроси? 
г-жа Мария Джатова: Аз имам един. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте! 
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмет, дали знаем по какъв точно начин ще стане предаването от 
едната администрация на другата, имаме ли идея? 
г-н Павел Гуджеров: Бихте ли конкретизирали? 
г-жа Мария Джатова: Да. Дали това не би следвало да стане с приемо-предаватен Протокол 
и след, разбира се сигурно ще стане така, и след обстойна финансова проверка на това 
училище? Искам да сме застраховани, като Община в какво състояние приемаме това 
училище. Имате ли такава идея? 
г-н Павел Гуджеров: Ако позволите г-н Председател, уважаема г-жо Джатова, предполагам, че 
за всички уважаеми дами и господа Общински съветница е ясно, че след това предложение 
от мен е следствие от промяна в Закона за образованието, където в предходни, заключителни 
разпоредби Нас не ни питат, Нас ни задължават да го приемем. Смятам, че въпроса Ви е 
напълно разумен и след приемане на това училище със сигурност такава финансова и не 
само финансова комисия ще бъде назначена, ще бъде извършена от Община Раковси, за да 
знаем в какво състояние приемаме училището и всичките му активи. 
г-жа Мария Джатова: И още нещо, като доразвитие на този въпрос. Мисля, че Ние трябва, по-
скоро Вашия екип, да предложи вариант какво правим с това училище, защото за никои не е 
тайна, че там посещаемостта е субсидирана, да използвам тази дума. По-скоро тя не е 
такава, каквато е във Дневниците. Така, че мисля, че е добре преди края на учебната година да 
знаем какво ще правим с това училище за следващата учебна година. Тук ще Ви помоля за 
Вашето предложение. 
г-н Павел Гуджеров: А имате ли Вие предложение? 
г-жа Мария Джатова: Не, нямам предложение, защото нямам представа, какво е в 
действителност положението, но това, което чувам и виждам е по-скоро от лични наблюдения, 
от колкото да е официална информация. Но съм сигурна, че там биха могли да бъдат 
направени добри постъпки, стига да има желание, ако трябва да имаме план конкретно 
наистина какво правим. Иначе това училище според мен доста би ни натежало като бюджет и 
като издръжка на Общинска адмиистрация. 
г-н Павел Гуджеров: Подобни проверки предполагам, че по-голямата част от Вас знае, или 
поне тези, които са в сферата на образованието, се прави от РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЕ. Единствените правомощия, които има Общината и показва, че ги изпълнява са 
именно във финансовата част, от там нататък посещения на ученици и други подобни 
дейности са по-скоро в сферата на компетенция на РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЕ. Поне към момента, не знам дали вашия въпрос беше в тази насока, но нямам 
намерение да вървим към закриване на това училище, напротив ще се постарая да го … да 
окажем такава подкрепа, че то да функционира по начин, който е добър като цяло за 
Общината. Благодаря.  



г-н Георги Лесов: Колеги други въпроси? Няма. Предлагам да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 1                               
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 85 
 
  Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство, с. Белозем, 
общ. Раковски, обл. Пловдив от държавно в общинско училище.  
 
На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с §10 от Закона за  предучилищното и училищно 
образование /Обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г./ и чл.10, ал.6 от Закона за 
народната просвета 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:                                                         
  

1. Дава съгласие за промяна статута на Професионална гимназия по селско 
стопанство, село Белозем от държавно в общинско училище, считано от 01.08.2016 година. 

  
2. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по 

селско стопанство, село Белозем и преминаването й от бюджета на Министерство на 
земеделието и храните към бюджета на Община Раковски, считано от 01.08.2016 година. 

 
3. Дава съгласие за придобиване от Община Раковски на управляваните от 

Професионална гимназия по селско стопанство,  село Белозем  имоти - публична държавна 
собственост, считано от 01.08.2016 година. 

 
4. Упълномощава Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 

промяна на статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по селско 
стопанство, село Белозем и за придобиване от Община Раковски на управляваните от 
училището имоти.  

 
 



МОТИВИ: Съгласно Писмо с вх.№03-09-2/23.02.2016г. от Министерство на земеделието и 
храните, Община Раковски е уведомена, че в изпълнение на §10 от Закона за  предучилищното 
и училищно образование /Обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г./, 
Професионална гимназия по селско стопанство, с. Белозем с административен адрес: село 
Белозем, ул. „Васил Левски” №1, ЕИК 115009942, ще бъде преобразувана в общинска, считано 
от 01.08.2016г. 
Безвъзмездното прехвърляне на имотите на Община Раковски ще се извърши с решение на 
Министерски съвет. С оглед успешното приключване на процедурите, с писмото е определен 
срок до 15.04.2016г. за приемане решение на Общински съвет, град Раковски. 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 195/22.03.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отпускане на безлихвен заем 
на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” за осъществяване 
на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 год.  финансиран с договор  № РД 50-166 от 07.12.2015 г. Г-н Замярски, моля за 
становище на Вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, уважаеми колеги, комисията по Бюджет и финанси 
разгледа Докладната записка и предлага на Общински съвет да одобри отпускане на 
безлихвен заем в размер на 30 000 лв. за срок от 6 месеца.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Замярски. Колеги въпроси? Няма. Г-жо Гиева. 
г-жа Мария Гиева: Аз само искам да обявя, че поради конфликт на интереси няма да 
гласувам по тази точка.   
г-н Георги Лесов: Благодаря. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 18 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Г-жа Мария Йосифова Гиева не гласува, поради конфликт на интереси! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 86 
 

    Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” за осъществяване на проект по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., финансиран с договор № РД 50-
166 от 07.12.2015 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие Община Раковски да предостави безлихвен заем в размер на 30 000 лв. 
(тридесет хиляди лева) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 
Раковски“, ЕИК 175873731, за срок от 6 (шест) месеца.  

 
 
МОТИВИ: Подадена е молба с Вх. № 94Г-1167-1/21.03.2016 г. от името на Сдружение “Местна 
инициативна група Раковски”, ЕИК 175873731, със седалище и адрес на управление: гр. 
Раковски, обл. Пловдив, пл. БЪЛГАРИЯ № 5, представлявано от Георги Лесов – Председател на 
УС на Сдружение “Местна инициативна група Раковски”, с която молба се иска отпускането 
на заем в размер на 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) в полза на Сдружението. Сумата е 
необходима за осъществяване на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 год.  финансиран с договор № РД 50-166 от 
07.12.2015 г. и ще бъде върната в 6-месечен срок. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 196/22.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на Решение № 773 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 56 от 28.08.2015г., с оглед необходимостта от 
изразяване на предварително съгласие за изготвяне на проект за  ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-139 004 в местността „Саят” по КВС на  гр. Раковски, схеми Ел, ВиК и 
Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура за изграждане на обект: 
„Ферма за отглеждане на водоплаващи птици“, като се образува УПИ- 139 004-Производствени 
и складови дейности, Ферма за отглеждане на водоплаващи птици. Г-н Шишков, моля за 
становището на Вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, колеги. Във връзка с техническа грешка, която 
е допусната при депозиране на молбата на инвеститора Ние сме взели и Решение, което не 
отговаря на обстоятелствата. Така, че молбата сега е това Решение да бъде сменено, като 
текста склад за строителни материали отпада и се чете ферма за отглеждане на 
водоплаващи патици … на водоплаващи птици, извинявам се. Това е смисъла на това 
Решение. С 6 гласа – ЗА, 0 –ПРОТИВ и 0 – ВЪЗД. СЕ комисията дава съгласие. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков. Колеги мисля, че няма нищо неясно по това 
предложение. Предлагам да гласуваме.  
 
 
 
 



Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19      
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 87 
 

   Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Изменение на Решение № 773 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 56 
от 28.08.2015г., с оглед необходимостта от изразяване на предварително съгласие за изготвяне 
на проект за  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-139 004 в местността „Саят” по 
КВС на  гр. Раковски, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура за изграждане на обект: „Ферма за отглеждане на водоплаващи птици“, като 
се образува УПИ- 139 004-Производствени и складови дейности, Ферма за отглеждане на 
водоплаващи птици.  
 
На основание: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с   чл.124а, ал. 1  и чл. 124б, ал.1 от 
ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1.ИЗМЕНЯ:  
Решение № 773 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 56 от 28.08.2015 г., като в 
частта на т. 3, вместо обект: „Склад за строителни материали“, да се чете: „Ферма за 
отглеждане на водоплаващи птици“.  
След изменението, т. 3 на Решение № 773 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 56 
от 28.08.2015 г., да се чете, както следва: 
РАЗРЕШАВА: 
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ 139 004 в 
местността „Саят” по КВС на  гр. Раковски, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура за изграждане на обект: ”Ферма за отглеждане на 
водоплаващи птици“, като се образува УПИ 139 004 –„Производствени и складови дейности, 
Ферма за отглеждане на водоплаващи птици“. 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. №94Н-01-6 от 17.03.2016г. за 
промяна на Решение № 773, взето с Протокол № 56/28.08.2015 г. във връзка с допусната 
техническа грешка в молбата за изработка на ПУП-ПРЗ за ПИ 139004 – град Раковски, м. „Саят“, 



като вместо „Склад за строителни материали“ се счита „Ферма за отглеждане на 
водоплаващи птици“. 
 
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 197/22.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изготвяне  на ПУП-
Парцеларен план  за изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в 
ПИ- 48948.71.268 по КК на с. Момино село, община Раковски. Г-н Шишков, отнова Вашата 
комисия е водеща, моля за становище. 
г-н Младен Шишков: Уважаеми колеги, комисията с 6 гласа – ЗА, дава съгласие, 
предварително съгласие трасето КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ да бъде 
проектирано с ПИ- 48948.71.268, който е полски път. И одобрява съответното задание за 
Парцеларен план, както и разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план изграждането 
на цитирания обект.   
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков. Колеги някакви въпроси, мнения? Няма. Нека да 
гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 88 
 

     Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разрешение за изготвяне  на ПУП-Парцеларен план  за изграждане на обект: 
„КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 по КК на с. Момино село, 
община Раковски. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
Трасето за изпълнението на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ да бъде 
проектирано през  ПИ- 48948.71.268 - полски път  
 
2. ОДОБРЯВА: 



Задание за изработване на ПУП-Парцеларен план  
                                                         
3. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 по КК на с.Момино село, община Раковски 
 
Контактна зона: ПИ-71.001, ПИ-71 155 и ПИ-71 245 
Обхват: ПИ- 48948.71.268 по КК на с.Момино село, община Раковски 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КК на 
с.Момино село, община Раковски. 
 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПП да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 8 на МРРБ, 
ДВ.бр.57/2001 г. и БСА бр.9 и 10 /2001г. на МРРБ. 
ПУП-ПП да бъде представен в цифров/ СД/ и графичен вид да се съгласува със съответните 
инстанции. 
Проектът да съдържа: 
ПУП-Парцеларен план за електропровод 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. №26-529-10 от 23.02.2016г. 
на „ЕВН ЕР“ ЕАД за разрешение за изготвяне  на ПУП-Парцеларен план  за изграждане на 
обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И НОВ МТТ“ в ПИ- 48948.71.268 по КК на с.Момино 
село, община Раковски.  Към искането са приложени следните документи: Задание за 
проектиране и Скица-предложение. 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 198/22.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за изготвяне  на ПУП-
Парцеларен план  за изграждане на обект: ”Газоснабдяване на община Раковски“, подобект: 
„Газоразпределителна мрежа на Индустриална зона Раковски - с. Стряма - етап 2016, извън 
урбанизираната територия в местността „Перселик“ по КВС на с.Стряма. Г-н Шишков, моля за 
становището на Вашата комисия. 
г-н Младен Шишков: Г-н Председател, комисията на свое заседание разгледа Докладната 
записка и със 7 гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ и 0 – ВЪЗД. СЕ, дава предварително съгласие трасетата 
за изпълнението на обект ”Газоснабдяване на община Раковски с подобект: 
„Газоразпределителна мрежа на Индустриална зона Раковски - с. Стряма” да бъдат 
проектирани през цитираните поземлени имоти, да не ги зачитам сега всички, които са 
собственост на Община Раковски. И одобрява заданието за изработване на Парцеларния 
план, както и изработването на ПУП -  Парцеларен план за изграждането на цитирания обект.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков. Колеги, мнения по въпроса? Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19      
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 89 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Разрешение за изготвяне  на ПУП-Парцеларен план  за изграждане на обект: 
”Газоснабдяване на община Раковски“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на 
Индустриална зона Раковски - с. Стряма - етап 2016, извън урбанизираната територия в 
местността „Перселик“ по КВС на с. Стряма. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1.ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
Трасетата за  изпълнението на обект: ”Газоснабдяване на община Раковски“, подобект: 
„Газоразпределителна мрежа на Индустриална зона Раковски- с.Стряма-етап 2016,“ да бъдат 
проектирани през ПИ-105 337, ПИ-034 284, ПИ-034 141 и ПИ- 034 155-полски пътища на община 
Раковски и ПИ- 000 326-отводнителен канал на община Раковски 
2. ОДОБРЯВА: 
Задание за изработване на ПУП-Парцеларен план  
3. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на обект: ”Газоснабдяване на община 
Раковски“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на Индустриална зона Раковски- 
с.Стряма-етап 2016“, извън урбанизираната територия в местността „Перселик“ по КВС на 
с.Стряма, община Раковски. 
 
Обхват: ПИ- 105.337, ПИ-000 326, ПИ- 034 129, ПИ- 034 284, ПИ- 034 343, ПИ- 034 344, ПИ- 034 327,  
ПИ- 034 307, ПИ- 034 141, ПИ- 034 143,  ПИ- 034 155, ПИ- 034 156 ПИ- 000 326-отводнителен канал на 
община Раковски и ПИ-  034 280-полски път 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КВС на 
с.Стряма, Община Раковски. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПП, да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 8 на 
МРРБ, ДВ.бр.57/2001 г. и БСА бр.9 и 10 /2001г.на МРРБ. 
ПУП-ПП да бъде представен в цифров/ СД/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
Проектът да съдържа: 
 ПУП-Парцеларен план за газоразпределителна мрежа  
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. №26-38-6 ОТ 07.03.2016г. на 
„Ситигаз България“ ЕАД за разрешение за изготвяне  на ПУП-Парцеларен план за изграждане 
на обект: ”Газоснабдяване на община Раковски“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на 
Индустриална зона Раковски- с.Стряма-етап 2016“, извън урбанизираната територия в 
местността „Перселик“ по КВС на с.Стряма, община Раковски. Към искането са приложени 
следните документи: Задание за изработване ПУП-Парцеларен план, Скица-предложение, 
разрешение за ползване № СТ-05-1531 от 11.12.2009г.на ДНСК, Решение № ПВ-117-ПР/2006г. на 
МОСВ - РИОСВ Пловдив, Удостоверение № 20150720110353 от 20.07.2015г. на АВ София и 
Лицензии № Л-209-12 от 27.04.2009г. и Л-209-08 от 03.10.2006г. на ДКЕВР. 
 
 
 
 
 
 



г-н Георги Лесов: Точка 9 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 202/23.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с 
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., прекратяване 
на съсобственост между Община Раковски и физическо лице по отношение на ПИ № 724353, 
НТП “Нива”, площ 2,998 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, чрез продажба 
частта на Общината. 
Г-н Ячев, моля за становище на Вашата комисия.  
г-н Йосиф Ячев: Г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, комисия разгледа 
предложението на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
одобри продажбата на частта на Общината в ПИ № 724353, като предложението на комисията 
е това да стане на цена от 200 лв. за частта на Общината.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячевв. Колеги, други предложения има ли? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 90 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето 
с протокол № 4/25.01.2016 г., прекратяване на съсобственост между Община Раковски и 
физическо лице по отношение на ПИ № 724353, НТП “Нива”, площ 2,998 дка, находящ се в гр. 
Раковски, община Раковски, чрез продажба частта на Общината. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 
и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2016 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с 



протокол № 4/25.01.2016 г., следния имот – частна общинска собственост: 135/2998 /сто 
тридесет и пет от две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ идеални части от ПИ № 
724353,  с НТП “Нива”, целият състоящ се от 2,998 дка, находящ се в гр. Раковски, 
местността „Ратлас”, Пловдивска област. 

 
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за продажба 

частта на Общината, а именно: 
 

- 135/2998 /сто тридесет и пет от две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ идеални 
части от ПИ № 724353, с НТП “Нива”, целият състоящ се от 2,998 дка находящ се в гр. 
Раковски, местността „Ратлас”, Пловдивска област, АОС № 872/10.01.2002 г., на Йосиф 
Бойков Шопов /купувач/, адрес: гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област, ул. 
”Искър” № 8, който е собственик на 2863/2998 /две хиляди осемстотин шестдесет и три 
от две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ идеални части на същия имот съгласно 
нот. акт № 88/18.12.2015 г., т. IV, рег. № 3468, дело № 495/2015  г., за сумата от 200.00 
лева, съгласно решението на постоянната комисия “Управление на общинската 
собственост”. Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана изцяло. 
 

3. Възлага на кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
изпълнение на настоящото решение. 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е подадена молба с вх. № 94Й-1038-
1/08.01.2016 г. от Йосиф Бойков Шопов, адрес: гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска 
област, ул. ”Искър” № 8, за закупуване на идеална част, собственост на Община Раковски, 
представляваща 135/2998 /сто тридесет и пет от две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ 
идеални части от ПИ № 724353, с НТП “Нива”, с обща площ 2,998 дка, находящ се в гр. 
Раковски, местността „Ратлас”, Пловдивска област, актуван с АОС № 872/10.01.2002 г. 
Останалите 2863/2998 /две хиляди осемстотин шестдесет и три от две хиляди деветстотин 
деветдесет и осем/ идеални части от гореописания ПИ са собственост на Йосиф Бойков 
Шопов, съгласно нот. акт № 88/18.12.2015 г., т. IV, рег. № 3468, дело № 495/2015 г.  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 10 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 203/23.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отчет за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, съгласно чл. 
66 а от ЗОС за периода 01.01.2015-31.12.2015  г. Г-н Ячев, моля за становище на Вашата 
комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Г-н председател, комисията разгледа предложението на Кмета на Община 
Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме отчета за състоянието на 
общинската собственост през 2015 г.  
г-н Георги Лесов: Благодаря. Колеги, питания относно отчета? Няма. Моля, да гласуваме. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 4                                 
    



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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 91 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти, съгласно чл. 66 а от ЗОС за периода 01.01.2015 - 
31.12.2015 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66а от ЗОС 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Приема “Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти, съгласно чл. 66 а от ЗОС за периода 01.01.2015 -
31.12.2015  г.”, съгласно Приложение № 1. 
 
МОТИВИ: В изпълнение на изискването на чл. 66 а от ЗОС за представяне на информация в 
общинския съвет за състоянието и управлението на общинската собственост. 
 
 

Приложение № 1 

 
 
 
О Т Ч Е Т 

 
 
 
 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

ЗА 2015 г. 
 



 
Отчетът за състоянието и управлението на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти е съставен в изпълнение на изискването на 
чл. 66 а от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Програмата за управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета с  Решение № 652, взето с протокол 
48/31.01.2015 г. на Общински съвет Раковски.  

Съгласно Закона за общинската собственост имотите – общинска собственост се 
разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им. В първата група 
имоти са включени паркове, площади, язовири, пасища, мери, сграден фонд, чиито  
предназначение е задоволяване обществени  потребности от местно  значение. Втората 
група имоти се разделя на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за 
задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти включват застроени и незастроени 
поземлени имоти, сграден фонд, земеделски земи от общинския поземлен фонд, земи и 
гори от общинския горски фонд. Те имат широко предназначение в т. ч. за административно, 
търговско, здравно и социално обслужване на населението, жилищно, комплексно, 
обществено строителство, задоволяване на селскостопански нужди. 

 Управлението на общинската собственост през 2015 година се извършваше в 
съответствие със законовата и подзаконова нормативна уредба.   

Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на 
обществени потребности от общинско значение, за културни, образователни, детски, 
младежки и други дейности от общинско значение в голямата си част са предоставени за 
управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които 
осъществяват изброените дейности.  

Поддържането и ремонтите на имотите, публична общинска собственост, се извършва 
в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 
Дейността по управлението на общинската собственост бе организирана в следните 
направления:  

1. Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в регистри: 
През отчетния период продължи работата по актуването на имотите – общинска 

собственост, воденето им в регистри, съгласно образците, утвърдени от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и вписването им в Служба по вписванията гр. 
Пловдив.  

За 2015 година са съставени 50 бр. акта за общинска собственост, от които 46 бр. за 
имоти частна общинска собственост и 4 бр. актове за публична общинска собственост. 

2. Отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична и частна общинска 
собственост.  

Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими на 
органите на общината или на юридически лица на издръжка на обществения бюджет, са 
отдадени под наем чрез търг по ред на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане и имоти и вещи – общинска собственост. 

През 2015 г. са внесени общо 15 предложения до ОбС – гр. Раковски, касаещи 
отдаването пад наем на нежилищни имоти общинска собственост, от които са приети 15 
бр. решения на ОбС – гр. Раковски. 

⦁ 3 бр. предложения относно удължаване срока на договори за отдаване под наем до 
максимално допустимия по закон, от които са приети 3 бр. решения на ОбС – гр. Раковски, за 
които има сключени анекси към договорите. 

 ⦁ 5 бр. предложения за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС, от които 
след проведен търг/конкурс са сключени 3 бр. Договори за отдаване под наем на терени - 
общинска собственост с: 
* “Симона Бар 2” ЕООД - терен за поставяне на ВПС с площ 82 кв.м. 
* „Астор Фуудс” ООД - терени за поставяне на ВПС с площ 15 кв.м. 
* “Ана Белчева” ЕООД - терени за поставяне на ВПС с площ 30 кв.м. 

Като има сключени 1 бр. договор за отдаване под наем на терени - общинска 
собственост, от предходни решения на ОбС – гр. Раковски,  с: 

- Николай Венков Мекерешки – терен за поставяне на ВПС с площ 20 кв. м. 
 



 ⦁ 5 бр. предложения по реда на ЗОС, касаещи отдаване под наем на части от сгради 
общинска собственост, като има сключени 5 бр. договори за отдаване под наем на 
помещения с: 
*  „Местна Инициативна група – Раковски” – част от сграда с площ 28,23 кв. м. - безвъзмездно 
* „Социално подпомагане” – град Раковски – част от сграда с площ 17,25 кв. м. - безвъзмездно 
* „Банка ДСК” ЕАД – клон Раковски – част от сграда с площ 220 кв. м. – отдадено чрез търг 
* ЕТ „Д-р Николай Колев АИППМП” – част от сграда с площ 12 кв. м. – отдадено без търг 
/възмездно/ 
* Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – част от сграда с площ 20 кв. м. 
 
   ⦁ 2 бр. предложения по реда на ЗОС, касаещи отдаване под наем на земеделска 
земя от ОПФ като има общо сключени 3 бр. 
* 36.758 дка земеделска земя с наемател ЕТ “Бойко Шопов”  
* 17.711 дка земеделска земя с наемател „Стени-Олива” ЕООД 
*  4.433 дка земеделска земя с наемател ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева 
 

През 2015 г. не са отдадени под наем жилищни имоти.  
            

На основание ЗОС, решение на ОбС, Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение 
на Програмата за управление и разпореждане с общинското имущество за 2015 г., са 
проведени 1 търг и 1 конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.    

  
ЗА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПЕРИОД СА ПОСТЪПИЛИ СЛЕДНИТЕ СУМИ: 
 
- наем от общински терен – 86 468.13 лв.  
- наеми на общинско имущество в т. ч.: 
- наеми на сгради - 97 939.93 лв. 
- наеми на жилища – 10 306.52 лв.;   
- наем земеделска земя – 160 592.97 лв.;  
- наем водоеми – 21 854.92 лв.; 
- приходи от продажба на тръжна документация – 3 702.00 лв.  
 
НЕСЪБРАНИ ВЗЕМАНИЯ: 
 
Несъбраните вземания по действащи договори към 31.12.2015 г. от имотите отдавани под наем 
са: 
- от жилищни наеми – 3 624.00 лв.  
- от земеделска земя – 54 066.86 лв.  
- от общински терен – 3 954. 70 лв. 
- от язовири – 16 583.74 лв. 
- от сгради – 1 172.44 лв. 
  
Несъбрани вземания от прекратени договори /вкл. от изминали години/ – 47 534.50 лв. 
  
3. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост по реда на Закона  за общинската 
собственост  
 

През изминалата година са организирани и реализирани разпоредителни сделки с 
общински имоти по реда на Закона за общинската собственост, като са приети общо  19  бр. 
решения на ОбС Раковски, както следва: 

⦁  9 бр. решения за продажба на имоти - общинска собственост след провеждане на търг 
или конкурс, включително приходи от решения от стари години – 401 844.18 лв.  

⦁ 4 бр. решения за прекратяване на съсобственост между физически лица и общината, 
като и трите решения са  чрез продажба частта на общината – 2 500.00 лв. 



⦁ 2 бр. решение за учредяване право на строеж върху общинска земя за застрояване на 
жилищна сграда, едното от които – безвъзмездно, а другото не е взето поради липса на 
мнозинство. 

⦁   1 бр. решение за учредяване на право на ползване – възмездно. 
⦁   2 бр. решения на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост – 

продажба на общинска земя без търг или конкурс – 21 550.12 лв. 
⦁ 1 бр. решение на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост – 

продажба на общинско жилище без търг или конкурс – 7 525.00 лв. 
        
     Общо от продажба на имоти са получени 433 419,30 лв.  
     За отчуждителни производства  на частни имоти за улици  са  заделени 3 550.00 лв. в 
набирателна сметка,  от които изплатени – 3 549.00 лв 
 
     Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост са изготвени и публикувани 
на интернет страницата на Общината публичен регистър на частната и публична общинска 
собственост за имоти актувани през 2015 г. Предстои публикуване на интернет-страницата на 
Общината и публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост.  

През посочения период имотите и вещите общинска собственост се управляваха в 
интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин,  съобразно 
предназначението и нуждите, за които са предоставени.  
 
 
Разходи по провеждане на процедурите през 2015 г.: 
  

- за обяви – 2 665.50 лв.;  
- за отразяване в регистрите на Агенция по кадастър – 203.08 лв.  
- за издаване скици, удостоверения за характеристики и отразяване на промени в 

регистрите на ОС „Земеделие” –  652.00 лв.  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 11 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 204/23.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начина на трайно ползване 
на имот публична общинска собственост, представляващ ПИ № 060066 с площ от 0,617 дка, 
проектиран от имот № 060057, целият с площ 5,013 дка по КВС на с. Шишманци, местността 
„Каменица”, от НТП „Полски път” в Друг вид земеделска земя”. 
Г-н Ячев, моля за становището на комисията Общинска собственост. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на Кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяната начина на 
трайно ползване на имот 060066 с площ от 0,617 дка, като от Пасище, мера да бъде сменен 
начина на трайно ползване в Полски път. Извинявам се от Полски път в Друга селскостопанска 
територия. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги въпроси по тази точка? Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 



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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 92 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 060066 с площ от 0,617 дка, проектиран от имот № 060057, целият с площ 
5,013 дка по КВС на с. Шишманци, местността „Каменица”, от НТП „Полски път” в „Друг вид 
земеделска земя”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
Дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване от „Полски път” на „Др. 
селскост. територия” на следния имот – публична общинска собственост: 
            - Поземлен имот № 060066, с площ от 0,617 дка, VI категория, находящ се в землището 
на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, местността „Каменица”. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 94П-477-1/25.01.2016 г. от Петър Венков Гаджев от гр. Раковски, ул. „Васил Левски” № 40, за 
закупуване на 0,617 дка, представляващи част от имот – публична общинска собственост с № 
060057, с площ на целия имот 5,013 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, община 
Раковски, местността „Каменица” за разширяване дейността на представляваната от 
молителя „ЛИМП“ ООД. Видно от скица № Ф02002/05.02.2016 г. на началника на Общинска 
служба по Земеделие, е проектиран имот № 060066, с площ 0,617 дка. Покупката на този имот 
не би оставила без достъп други имоти в съседство, тъй като същият попада между имоти 
собственост на „ЛИМП“ ООД. За целта е необходимо да бъде направена промяна на НТП на 
имота – публична общинска собственост. В съответствие с Единен класификатор на 
кадастъра (Номенклатурни данни), за имота се определя НТП „Друга селскостопанска 
територия“, предвид обстоятелството, че проектираният имот е маломерен (по-малък от 3 дка) 
и не би могъл да се категоризира като „нива“ (чл. 72 от ЗНасл.). Така посоченото НТП 
съотвества и на вида/характеристиката на земята.  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 12 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 205/23.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начина на трайно ползване 
на имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 045025 с площ от 2,879 дка, 
находящ се в землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците” от НТП 
“Пасище, мера” в „Широколистна гора”. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата комисия. 



г-н Йосиф Ячев: Г-н Председател, комисията разгледа предложението на Кмета на Община 
Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяната начина на трайно 
ползване на имота. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги някакви въпроси? Г-н Кмета на с. Чалъкови? 
Съгласен ли сте?  
г-н Димитър Николов: Дал съм Ви становище. 
г-н Георги Лесов: Благодаря. Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                    
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 93 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 045025 с площ от 2,879 дка, находящ се в землището на с. Чалъкови, 
Община Раковски, местността “Исаците” от НТП “Пасище, мера” в „Широколистна гора”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 
Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера”  на 
“Широколистна гора” на следния имот - публична общинска собственост: 
 

- ПИ № 045025, с площ от 2,879  дка, находящ се в землището на с. Чалъкови, Община 
Раковски, местността “Исаците”, АПОС № 3220/07.04.2011 г. 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 92-00-46/15.07.2014 г. от Ловно-рибарска дружинка – с. Чалъкови, с председател Атанас 
Златанов за закупуване на около 3,000 дка /три декара/, представляващи част от имот – 
публична общинска собственост с № 045023, с площ на целия имот 209,462 дка /двеста и девет 
декара четиристотин шестдесет и два квадратни метра/, находящ се в землището на с. 
Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците” за нуждите на Ловно-рибарската 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



дружинка – с. Чалъкови, за направата на ловна хижа и воалер за отглеждане на фазани и 
полудиви патици.  
Видно от скица № Ф02744/26.01.2016 г. на началника на Общинска служба по земеделие – гр. 
Раковски, е обособен имот с № 045025, с площ 2,879 дка. Понастоящем имотът не е и не се 
ползва по предназначение като пасище-мера. В действителност, след проверка на място, е 
установено, че теренът, за който се иска промяна начина на трайно ползване, е залесен с 
дървесна растителност – широколистна гора. Това налага да бъде направена промяна на НТП 
на имота – публична общинска собственост. Така посоченото НТП съотвества и на 
вида/характеристиката на земята.  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 13 от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 209/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на списък на 
земеделските стопани и техни сдружения и определяне на цени за отдаване под наем на 
пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. 
Г-н Ячев, отново Вашата комисия, моля за становище. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа докладна записката на кмета 
на Община Раковси и предлага на Общински съвет Раковски да бъде одобрен списъка със 
земеделските стопани и пасища, които ще им бъдат разпределени.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви. Колеги, въпроси? Заповядайте. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз имам въпрос. Не виждам цените, по които ше се отдава под наем. 
г-н Георги Лесов: Изпратени са като допълнително приложение. Други въпроси? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 94 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и определяне на 
цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37о, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ /обн. 
ДВ бр. 14 от 2015 г., изм., бр. 100 от 2015 г./ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 И:  
 

1. Приема списък на земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като 
юридически лица, подали заявления за ползване под наем на общински пасища и мери, вида 
и броя на отглежданите от тях пасищни селскостопански животни по § 2в, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ, 
съгласно Приложение № 1. 

 2. Приема цени за отдаване под наем на общински пасища и мери, съгласно 
Приложение № 2. 

 3. Общински съвет - Раковски възлага на кмета на Община Раковски да извърши всички 
законови действия по разпределението на пасищата и мерите, за които има подадени 
заявления на настоящото решение. 
 
МОТИВИ:  С Решение № 54 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г. e 
приет Годишният план за паша за стопанската 2016 – 2017 г., изразено е съгласие за 
предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определени са 
мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и са 
определени задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането им. След влизане 
в сила на решението, списъците на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и 
правилата за ползването им бяха сведени до знанието на обществеността посредством 
публикуването им на сайта на Община Раковски. Изготвен е списък с данни за земеделските 
стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица, който е съгласуван с 
Областна дирекция по безопасност на храните. За извършване на разпределението на 
мерите и пасищата между лицата, които имат право и са подали заявление за ползване под 
наем на пасище/мера, е необходимо одобрение от Общински съвет – Раковски на Списъка 
на земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица, 
отглеждащи пасищни животни на територията на Община Раковски. Общински съвет следва 
да определи и цени за отдаването под наем на пасища и мери на горепосочените лица, като 
за целта се прилагат пазарни оценки, изготвени според категорията на земята. 
 
г-н Геори Лесов: 14 точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 210/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Общинска програма 
за закрила на детето за 2016г. Г-жо Гиева, моля за становище на Вашата комисия.  
г-жа Мария Гиева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги комисията предлага на 
Общински съвет да бъде приета Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. 
г-н Геори Лесов: Благодаря г-жо Гиева. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
г-жа Мария Гиева: Допуснах грешка при гласуването. Гласувам ЗА. Може да ми го 
коригирате. 
г-н Геори Лесов: Ще прегласуваме. Прекратявам това гласуване. 
г-н Младен Шишков: Хем си го предлага, хем гласува против. 
г-н Геори Лесов: Моля да го прегласуваме отново. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                



 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 95 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за закрила на детето 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Приема Общинска програма за закрила на детето 2016г. за Община Раковски. 
 
МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с изх. № 724/18.03.2016г. от 
Агенция социално подпомагане чрез Дирекция за социално подпомагане – гр. Раковски, като 
същото е  входирано под № 24-01-17/22.03.2016г. На вниманието на Община Раковски от 
Директор Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Раковски е представена Общинска 
програма за закрила на детето за 2016г. Програмата е изготвена от Комисията за детето 
съгласно чл. 20 а от ЗЗД. 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 15 от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 211/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на проект за изменение 
на Кадастралния план за ПИ-503.152 и изменение на ПУП-ПР за УПИ-ІХ -152 в кв.10 и УПИ- ІІ-152 в 
кв. 11 по ПУП на кв.Парчевич, гр.Раковски. Моля г-н Шишков за становище на комисия ТСУ. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател. Колеги ще Ви помоля да внимавате как 
гласувате, тъй като става въпрос за канализацията в Парчевич. Този ПУП касае именнио 
отчуждаването на част от имотите в Парчевич във връзка с изграждането на канализацията. 
Смятам, че тук няма драма и всички би трябвало да бъдем съгласни. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Шишков. Колеги, да считам ли, че след тази пледоария всички 
сте съгласни и няма въпроси? Мнения? Няма. Предлагам да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 96 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на проект за изменение на Кадастралния план за ПИ-503.152 и 
изменение на ПУП-ПР за УПИ-ІХ -152 в кв.10 и УПИ- ІІ-152 в кв. 11 по ПУП на кв.Парчевич, 
гр.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: 
    Проект за изменение на Кадастралния план за ПИ-503.152 и изменение на ПУП-ПР за УПИ-ІХ -
152 в кв.10 и УПИ- ІІ-152 в кв. 11 по ПУП на кв. Парчевич, гр. Раковски като: 
    Заличава се ПИ-503.152 и се образуват три нови ПИ: ПИ-503.254, ПИ-503.255 и ПИ-503.9528 - 
улица с имотни граници, съгласно трасировъчния план на новообразуваните поземлени 
имоти, придружаващ проекта за изменение, без да се променят имотните граници със 
съседните поземлени имоти. 
    В Регистъра на имотите, новообразуваните ПИ-503.254, ПИ-503.255 и ПИ-503.9528-улица да се 
запишат на името на Иван Милков Ночев. 
 
    Отпадат УПИ-ІХ -152 в кв.10;  УПИ- ІІ-152 в кв. 11 по ПУП на кв. Парчевич, гр. Раковски и се 
образуват два нови УПИ: УПИ-ІХ -254 в кв.10 и УПИ- ІІ-255 в кв. 11 по ПУП на кв. Парчевич, гр. 
Раковски с регулационни граници, съвпадащи с имотните граници на новообразуваните ПИ: 
ПИ-503.254 и ПИ-503.255.  
   Променя се уличната регулационна линия на улица с т. 52÷79, която се установява по 
имотната граница на новообразуваният ПИ - 503.254.   
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА - Раковски е постъпило мое искане вх.№ 00-00-9 от 
09.03.2016г., относно одобряване на проект за изменение на Кадастралния план за ПИ-503.152 
и изменение на ПУП-ПР за УПИ-ІХ-152 в кв.10 и УПИ- ІІ-152 в кв. 11 по ПУП на кв. Парчевич, гр. 
Раковски. Към искането са приложени следните документи: ПУП-ПР, съдържащ чертежи в 
цифров и графичен вид, Трасировъчен план, Регистър на имотите и документ за собственост.  
 
г-н Георги Лесов: Точка 16 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 212/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура  /Водопровод/ в местността „До стадиона” по КВС на гр. 
Раковски, по искане вх. № 26-632-2 от 02.02.2016 г. на  „Сиавит” ЕООД. Г-н Шишков, отново моля 
за становище на Вашата комисия. 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател. Със 7 гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ, и 0 – ВЪЗД. СЕ, 
комисията одобрява Парцеларния план, който касае изграждането на Водопровод, съответно 
и канализация за новообразуван имот, който е учреден за жилищно строителство в местността 
„До стадиона”. По искане на инвестотора, който е „Сиавит” ЕООД. 
г-н Георги Лесов: Благодаря. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                              
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 97 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
 /Водопровод/ в местността „До стадиона” по КВС на гр. Раковски, по искане вх. № 26-632-2 от 
02.02.2016 г. на  „Сиавит” ЕООД. 
 
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: 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура Водопровод, преминаващ през ПИ-
726 202-общински полски път към ПУП-ПРЗ за промяна предназначението  на ПИ-726 004, схеми 
ЕЛ, ВиК и Пътна за  образуване на УПИ-726 004 - Жилищно строителство в местността „До 
стадиона” по КВС на гр. Раковски. Проектът е изложен в сградата на Общината, в стая № 2 на І-
я етаж.  
На основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет - гр. Раковски до 
Административен съд - гр. Пловдив. 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА - Раковски е постъпило искане с  вх. № 26-632-2 от 02.02.2016г. 
на „Сиавит” ЕООД. ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски с Решение ІІІ, взето с 
Протокол № 5 от 03.02.2016г. е допуснал представеният ПУП-ПРЗ за промяна предназначението 
на ПИ-726 004, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Водопровод/ за образуване на  УПИ-726 004 - Жилищно строителство. 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



Към искането са приложени следните документи: ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /Водопровод/, Решение № 747, взето с Протокол № 54 от 29.06.2015г. на 
общински съвет за предварително съгласие, Препис от Решение ІІІ, взето с Протокол № 5 от 
03.02.2016г. на ЕСУТ, Съобщение на ОбА, изх.№ 26-632-2 от 02.02.2016г. за допускане на проекта 
и Акт за постъпили възражения.  
 
  
г-н Георги Лесов: Следваща точка от Дневния ред, а именно точка 17: Предложение с Вх. № 
213/24.03.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна 
начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 
042129, с площ 24,666 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, 
местността “Вадите” от „Пасище, мера” на „Др. вид земеделска земя”. Г-н Ячев, моля за 
становище на комисията по Общинска собственост. 
г-н Йосиф Ячев: Г-н Председател, комисията разгледа предложението на Кмета на Община 
Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде променен начина на трайно 
ползване на имот 042129 от „Пасище, мера” в „Др. вид изоставена нива”.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Ячев. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0         
Възд.се: 0                                                  
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 98  

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 042129, с площ 24,666 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, 
област Пловдив, местността “Вадите” от „Пасище, мера” на „Др. вид земеделска земя”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на „Др. вид 
изоставена нива” на следния имот - публична общинска собственост: 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



     - ПИ № 042129, с площ 24,666 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Вадите”, АОС № 1924/20.03.2009 г. 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 92-305-1/21.03.2016 г. от „Зелени балкани” – Сдружение с нестопанска цел, гр. Пловдив, ул. 
„Скопие” № 1, офис 9 и 10, представлявано от председателя си Димитър Попов, за промяна 
начина на трайно ползване на гореописания имот, а именно - ПИ № 042129, с площ 24,666 дка, 
находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността “Вадите” от „Пасище, 
мера” на „Др. вид изоставена нива”, с цел предоставяне на описания имот за право на 
ползване. Така посоченото НТП съотвества и на вида/характеристиката на земята.  
 
 Сдружението изготвя проект за възстановяване на влажни ливади в землището на 
Европейско село на Щъркелите – с. Белозем. Инициативата е на Фондация EURONATUR и 
Фондация CICONIA. Крайната цел на проекта е възстановяване на естествения вид на влажните 
ливади и подобряване на хранителната база на белия щъркел. Осъществяването на този 
проект би довел до преки ползи и за редица други значими видове водолюбиви птици, обект на 
защита по ЗБР, като Калугерица /Vanelus vanelus/, Кокилобегач /Himantopus himantopus/, 
Кафявокрил огърличник /Черен щъркел /Ciconia nigra/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, 
Синявица /Corracias garrulus/ и др. Тази дейност е част от Местния план за действие за Белия 
щъркел на с. Белозем. 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 18 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 214/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване 
на имот - публична общинска собственост, представляващ 80/3688 идеални части от ПИ № 
053110 с НТП „Пасище, мера”, целият състоящ се от 3,688 дка, V категория, находящ се в 
землището на с. Белозем, община Раковски, местността „Край селото”. Г-н Ячев, моля за 
становище на комисия Общинска собственост. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде променен начина на 
трайно ползване на целия имот от „Пасище, мера” в „Нива”.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги, въпроси по тази точка? Няма. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                              
 
 

 
 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 99 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ 80/3688 идеални части от ПИ № 053110 с НТП „Пасище, мера”, целият състоящ 
се от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, 
местността „Край селото”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на  
„Друга селскостопанска територия” на следния имот - публична общинска собственост: 
      - 80/3688 /осемдесет от три хиляди шестстотин осемдесет и осем/ идеални части от 
поземлен имот № 053110 с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, целият състоящ се от 
3,688 дка, V категория, находящ се  в землището на с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността „Край селото”, актуван с акт за общинска собственост № 2023/31.03.2009 
г. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 94Н-1453-1/09.02.2016 г. от Никола Дечев Николов от с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, ул. „Изгрев” № 5 – собственик на 3608/3688 идеални части от поземлен имот № 053110 
с НТП „Пасище, мера”, местността „Край селото”, V категория, по плана за земеразделяне на 
с. Белозем, община Раковски, за закупуване на идеална част, собственост на Община 
Раковски, представляваща 80/3688 идеални части от същия имот. 
 С нотариално заверена декларация Никола Дечев Николов и Тона Дечева Почева 
/наследници на Дечо Николов Дечев – собственик на 3608/3688 идеални части от поземлен 
имот 053110, находящ се в землището на с. Белозем/ заявяват своето съгласие за промяна на 
НТП на имот № 053110 от „Пасище, мера”. В съответствие с Единен класификатор на 
кадастъра (Номенклатурни данни), за имота се определя НТП „Друга селскостопанска 
територия“, предвид обстоятелството, че проектираният имот е маломерен (по-малък от 3 дка) 
и не би могъл да се категоризира като „нива“ (чл. 72 от ЗНасл.). Така посоченото НТП 
съотвества и на вида/характеристиката на земята.  

    
  
г-н Георги Лесов: Точка 19 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 215/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с 
продажба на имоти - частна общинска собственост. Г-н Ячев, моля становище на комисията. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да вземе следното Решение:  

1. Поземлените имоти, които са земеделска територия, да отпаднат от тази докладна до 
изчистване на проблема с данъчните оценки.  

За УПИ –тата, които са на територията на кв. Ген. Николаево, кв. Секирово и с. Белозем, 
предложението на комисията, е както следва:  

 За УПИ, няма да зачитам номерата, в кв. Секирово с площ 300 кв.м., предложението на 
комисията е да бъде обявено за продажба чрез търг при първоначална цена 15 000 лв. 

 За УПИ в с. Белозем, жилищно строителство с площ 417 кв.м., предложението на 
комисията е да бъде обявено за продажба чрез търг при първоначална цена 8 000 лв. 

 За УПИ в кв. Ген. Николаево търговски дейности с площ 162 кв.м., предложението на 
комисията е да бъде обявено за продажба чрез търг при първоначална цена 10 000 лв. 



  И последните два имота, които са за жилищно строителство в кв. Ген. Николаево, 
единия с площ 388 кв. м., предложението на комисията е за първоначална цена от  2716 
лв. Следващия е 345 кв. м. предложението на комисията е за 2715 лв. 

г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Заповядате г-н Кмете. 
г-н Павел Гуджеров: Уважаеми дами и господа общински съветници, имота, който цитирахме, 
без да цитирам УПИ-то в кв. Секирово 300 кв. м. предлагам да го изтеглим от Докладната и да 
не бъде продаван да остане Общинска собственост и там да инвестираме в направата 
строителството на сграда, която да бъде отдавана под наем. На комуникативно място е. 
Смятам, че не останаха много, как да го кажа, апетитни парчета, на които бихме могли да 
развиваме някаква дългосрочна дейност и да имаме дългосрочен приход от това.   
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Кмете. Колеги предлагам процедурно гласуване за отпадането 
на земеделските имоти в тази докладна.  
г-н Йосиф Ячев: Всички имоти, които са … 
г-н Георги Лесов:  Понеже има проблем с данъчните оценки. 
г-н Йосиф Ячев: За колегите, които не са в комисията, няма проблем с дан. оценки. То 
проблрм има, но проблема е, че дан. оценки са доста високи и ако ги обявим на тия цени, на 
които са дан. оценки най-вероятно няма да имаме желаещи да ги закупят. Иначе ние нямаме 
нищо против да бъдат обявени на тази цена. За пример давам имот, който е в местността ….  в 
кв. Ген. Николаево от 1933 кв. м. дан. оценка е 4 987,10 лв. Това да 2 500 лв. за дка, което няма 
кой да ги даде тея пари, иначе с удоволствие. Проблема с дан. оценки идва от това, че начина 
на трайно ползване е „Др. селскостопанска територия, което се тълкува по закона за 
местните данъци и такси, като терени, бивши летища и др. такива селскостопански терени, на 
които има изградена инфраструктура. А това реално са Ниви или Изоставени ниви, които не 
са по никакъв начин с инфраструктура.   
г-н Павел Гуджеров: Ако мога и аз да взема отношение. Към момента начина на отреждане 
начина на трайно ползване е един вид „Земеделска земя“ със статут на УПИ. Нали не бъркам?  
г-н Йосиф Ячев: Точно така. 
г-н Георги Лесов: В такъв случай колеги гласуваме само така наречените УПИ-та, които остават 
в докладната. Заповядате г-жо Джатова.    
г-жа Мария Джатова: Аз не знам дали е все едно жилищно строителство в Генерала или в 
Секирово, но имота, който е жилищно строителство в Белозем, виждайки кой го иска да го 
купи предполагам, че е в ромската махала. За 400 кв. – 8 000 лв., това е изключително висока 
цена дори и в рамките на не ромската махала. Разбирам желанието да съберем повече 
пари, но аз мен това е висока цена.  
г-н Младен Шишков: Какво предлагате г-жо Джатова? 
г-жа Мария Джатова: Аз предлагам 4 000 лв. Така мисля, че е редно. Така върви пазара. Вие 
преценете. 
г-н Павел Гуджеров: Кмета, другите съветница от Белозем, мнения? 
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев? 
г-н Иван Тачев: Мисля, че има нещо вярно в изказването. 
г-н Иван Рангелов: Обсъждахме го на комисията, аз съм си казал моето мнение там. Спорем 
мен цената трябва да бъде това. 
г-н Георги Лесов: Колеги, ако искате да не влизаме в различни спорове. Предлагам да 
гласуваме специално по тази точка, за този имот. 
г-жа Мария Джатова: Не, не, аз оттеглям предложението. Аз по скоро изказвам мнение. 
г-н Георги Лесов: Добре. В такъв случай, последно, ако няма други въпроси в Докладната 
остават, последните 4 имота, които са записани. Други предложения и мнения? Ако няма, 
моля да гласуваме и уточнявам в Докладната остават последните 4 имота от таблицата, в която 
са посочени. Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 



 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 100 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2016 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, следните имоти - ЧОС: 
 

УПИ XVIII – 2933, кв. 509, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево Търговски дейности 162 4022/19.02.2016 г. 

УПИ IX, кв. 88, с. Белозем, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 417 3435/29.11.2012 г. 

УПИ XII – 2932, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 388 4023/19.02.2016 г. 

УПИ XVII – 2931, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 345 4024/19.02.2016 г. 

 
 

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

УПИ XVIII – 2933, кв. 509, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево Търговски дейности 162 4022/19.02.2016 г. 

УПИ IX, кв. 88, с. Белозем, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 417 3435/29.11.2012 г. 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  

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

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



УПИ XII – 2932, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 388 4023/19.02.2016 г. 

УПИ XVII – 2931, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 345 4024/19.02.2016 г. 

 
 

3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 
 

 

УПИ XVIII – 2933, кв. 509, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево Търговски дейности 162 10  000 

УПИ IX, кв. 88, с. Белозем, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 417 8 000 

УПИ XII – 2932, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 388 2 716 

УПИ XVII – 2931, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 345 2 715 

 
 
 

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

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с  
вх. № 94Н-39-1/08.09.2015 г. от Николай Йосифов Деливански, заявление с вх. № 94К-1031-
1/30.11.2015 г. от Красимир Кирилов Велиев, за закупуване на имоти – частна общинска 
собственост, както следва: ПИ № 501.2933, за който е образуван УПИ XVIII, кв. 509, отреден за 
“Търговски дейности” с площ 162 кв. м., находящ се в гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, 
община Раковски, област Пловдив, УПИ IX, кв. 88, отреден за „Жилищно застрояване”, с площ 
417 кв. м., находящ се в с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив, ПИ № 501.2932, за който 
е образуван УПИ XII, кв. 142, отреден за „Жилищно застрояване”, с площ 388 кв. м., находящ се 
в гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски, област Пловдив, ПИ № 501.2931, за 
който е образуван УПИ XVII, кв. 142, отреден за „Жилищно застрояване”, с площ 345 кв. м., 
находящ се в гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски, област Пловдив. 
 
 Всички гореописани имоти представляват частна общинска собственост, не е налице 
обществено значим интерес същите да бъдат ползвани от или за населението на Община 
Раковски. От друга страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход 
на Община Раковски.  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 20 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 216/24.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начина на трайно ползване 
на имот публична общинска собственост, представляващ ПИ № 073019 с площ от 4,520 дка, 
проектиран от имот № 073001, целият с площ 12,871 дка по КВС на с. Белозем, местността 
„Вадите” от НТП „Пасище, мера” в „Нива” и ПИ № 073018 с площ от 0,925 дка, проектиран от 
имот № 073001, целият с площ 12,871 дка по КВС на с. Белозем, местността „Вадите” от НТП 
„Пасище, мера” в „Полски път”. Г-н Ячев, моля отново за становище на Вашата комисия.  

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



г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде одобрена промяната на 
начина на трайно ползване на двата имота. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги, въпроси по въпросното предложение? Няма. Моля 
да гласуваме. 
г-жа Мария Джатова: Само за момент, ако обичате. 
г-н Георги Лесов: Разбира се. 
г-жа Мария Джатова: Скицата, която аз виждам е за имот 001, би ли могъл да го 
пререгистрираме предназначението, защото Ние имаме Решение за други два имота? 
г-н Георги Лесов: Има скица за големия имот. 
г-жа Мария Джатова: Да, а Вашето Решение е за съвсем други имоти. От който е образуван 
този имот. 
г-н Георги Лесов: Да, затова е приложен проект за делба на имот 073001, който е големия. 
Отзад също имаме допълнителни приложения – проект за делба, тип скица, за двата имота, 
които се новообразуват. 
г-жа Мария Джатова: Т.е. Ние имота ще го разделим на 3 имотчета и после ще сменим 2 
имотчета предназначението да не е „Пасища”, а да е „Път”, така ли? 
г-н Георги Лесов: Да. Някакви други въпроси? Ако няма, моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0         
Възд.се: 0                                  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 101 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 073019 с площ от 4,520 дка, проектиран от имот № 073001, целият с площ 
12,871 дка по КВС на с. Белозем, местността „Вадите” от НТП „Пасище, мера” в „Нива” и ПИ № 
073018 с площ от 0,925 дка, проектиран от имот № 073001, целият с площ 12,871 дка по КВС на 
с. Белозем, местността „Вадите” от НТП „Пасище, мера” в „Полски път”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 
 

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

Р Е Ш И:  
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



Дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на следните имоти – публична 
общинска собственост: 
            - Поземлен имот № 073019, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 4,520 дка, V категория, 
находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността 
„Вадите”, в имот с начин на трайно ползване „Нива”. 
            - Поземлен имот № 073018, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 0,925 дка, V категория, 
находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността 
„Вадите”, в имот с начин на трайно ползване „Полски път”. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 94С-1266-4/07.07.2015 г. от “СТЕНИ ОЛИВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. 
Болярино, Община Раковски, област Пловдив, ул. ”16-та” № 12, представлявано от управителя 
Стефан Видев Видев, ЕГН 6710216729 от с. Белозем, Община Раковски, ул. ”Подем” № 14, за 
закупуване на 4,520 дка, представляващи част от имот – публична общинска собственост с № 
073001, с площ на целия имот 12,871 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, местността „Вадите” за разширяване дейността на фирмата - комасация. Видно от 
скица № Ф03627/05.02.2016 г. на началника на Общинска служба по Земеделие, е проектиран 
имот № 073019, с площ 4,520 дка. Към момента в тази си част имотът е разоран и от години не 
се ползва като имот с начин на трайно ползване „Пасище, мера”. 

ПИ № 073018 е публична общинска собственост, с НТП „Пасище, мера”, също 
проектиран от имот № 073001. През годините в тази си част имотът не е имал характер на 
пасище, не е бил използван като такъв. След обособяването на ПИ № 073019 с промяна на НТП 
в „нива“, ПИ № 073018 ще обслужва съседния имот като „път“.  

Останалата част от ПИ 073001, след обособяването на горепосочените имоти, при 
разделението получава № 073017 и запазва НТП „Пасище, мера“. 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 21 от Дневния ред: Предложение с Изх. № 46/29.03.2016 г. от Георги 
Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на 
годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2015 г.   
Г-н Замярски, моля за становището на Вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията по Бюджет и финанси разгледа 
предложението и предлага на Общински съвет Раковски да приеме годишните финансови 
отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2015 г. и да даде съгласие финансовия резултат за 2015 г., 
печалба в размер на 56 510,43 лв. да остане за дружество „МБАЛ–Раковски” ЕООД. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Замярски. Колеги, въпроси по това предложение? Няма. Да 
гласуваме. 
г-жа Мария Джатова: Трябва да поздравим г-н Томбашки, че в това време успява да 
реализира печалба. 
г-н Георги Лесов: Разбира се. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  



 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 102 

 
Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2015 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, 
ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 16, т. 4 от Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община 
Раковски в търговски дружества 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет Раковски 
 

Р Е Ш И:  
             
Дава съгласие финансовият резултат за 2015 г. - печалба в размер на 56 510, 43 лв.(петдесет и 
шест хиляди  петстотин и десет лева и четиридесет и три ст.), да остане за дружество „МБАЛ–
Раковски” ЕООД. 
 
МОТИВИ: В «МБАЛ Раковски» ЕООД е приключила процедура по ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: «Изпълнение строително-монтажни работи по проект 
„Разширение на „МБАЛ Раковски“ за детско отделение и административно стопански блок“. 
За осъществяване на строителството, „МБАЛ Раковски“ ЕООД има нужда от финансови 
средства, респ. реализираната печалба ще бъде ползвана за тази цел.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 22 от Дневен ред: Предложение с Вх. № 219/29.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на Решение № 68, взето с 
протокол № 5/29.02.2016 г. взето на редовно заседание на Общински съвет Раковски. Г-н Ячев, 
моля становище на комисията по Общинска собственост.  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да приеме изменение на 
Решение № 68, взето с протокол № 5/29.02.2016 г. Става въпрос за павилиона в Белозем, като 
се променят две точки във взетото Решение, точка 1 да се чете по следния начин: УПИ-то беше 
сгрешено тук;  а по точка 4, понеже предния път взехме, приехме новата Наредба вече да се 
изменим по новата първоначална тръжна цена, която ще е 6 лв. за кв. м. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Да се надяваме, че за последено се връщаме към 
въпросния павилион. Колеги, някакви въпроси? Няма. Нека да гласуваме. 
 
 
 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 103 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Изменение на Решение № 68, взето с протокол № 5/29.02.2016 г. взето на редовно 
заседание на Общински съвет Раковски. 
 
На основание:  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя точка 1 и точка 4 на Решение № 68, взето с протокол № 5/29.02.2016 г., в следния 
смисъл: 

   * Точка 1 да се чете по следния начин: “Терен от 20 кв. м. съгласно схема, утвърдена с 
Решение ІІІ на ЕСУТ на Община Раковски, взето с Протокол № 2 от 13.01.2016 г. за поставяне на ВПС 
за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул. „Родопи“ в УПИ ІІI –1705 - търг. дейност от кв. 
103, по плана на с. Белозем, община Раковски, АОС № 3983/20.07.2015 г.” 

2.    *  Точка 4 да се чете по следния начин: “Определя начална тръжна цена в размер на 6 
(шест) лева за кв. м./месечно, без ДДС”. 
 
   
 

МОТИВИ: С Решение № 68, взето с протокол № 5/29.02.2016 г. на Общински съвет Раковски е взето 
решение да бъде отдаден под наем терен от 20 кв. м. в УПИ – ІІ – търг. дейност от кв. 103, по плана 
на с. Белозем. В Заповед № АБ – 102 от 20.07.2015 г. на Кмета на Община Раковски имотът е описан 
като УПИ – ІІІ – 1705 – търг. дейност от кв. 103 по плана на с. Белозем, т.е. налице е явна фактическа 
грешка, допусната в Решение № 68, взето с протокол № 5/29.02.2016 г. на ОбС Раковски в частта за 
индивидуализиране на имота, неправилно изписан като УПИ II – търг. дейност, вместо правилното 
изписване – УПИ III-1705 – търг. дейност. 
 Наред с горното, с Протокол № 5/29.02.2016 г.  е взето Решение № 63 на ОбС Раковски за 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно което наемната цена на имота 
се определя на 6 лева/квадратен метър, което налага изменение на горепосоченото решение в 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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  



частта за наемната цена на имота, като същият се чете 6 (шест) лева/кв. метър месечно, без ДДС, 
вместо изписаните 3 лв. за кв. м. 
 
г-н Георги Лесов: Точка 23 от Дневен ред: Докладна записка с Вх. № 223/29.03.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Общински план за 
противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на територията на 
Община Раковски. Г-н Рангелов, моля становище на Вашата комисия.  
г-н Иван Рангелов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, комисията предлага на 
Общински съвет Раковски да приеме разработения Общински план за противодействие на 
тероризма и защита при терористична дейност на територията на Община Раковски. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Рангелов. Мисля, че вчера на комисиите, така доста пъти 
говорихме за този план. За съжаление никои от Нас не може да го види. Единствения, който е 
запознат с него е г-н Кмета. Колеги, някакви въпроси? Няма. Нека да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 104 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на Общински план за противодействие на тероризма и защита при 
терористична дейност на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Национален план за 
противодействие на тероризма, приет с Решение №1/05.01.2016г. на Министерски съвет на 
Република България 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Да бъде приет разработеният Общински план за противодействие на тероризма и 
защита при терористична дейност на територията на Община Раковски, съгласно Заповед № 
ДЗ-50/02.03.2016 г. на кмета на Община Раковски, издадена на основание Решение 
№1/05.01.2016г. на Министерски съвет на Република България. 
 

МОТИВИ: Със Заповед № ДЗ-50/02.03.2016 г. на кмета на Община Раковски, издадена на 



основание Решение №1/05.01.2016г. на Министерски съвет на Република България е възложено 
на заместник – кмет на Община Раковски – Йовко Стефанов Романов да изготви Общински 
план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на територията на 
Община Раковски. Цели в разработения план: 

1.Осигуряване на надеждна система за оповестяване и привеждане в готовност за действие на 
органите за управление и силите за реагиране на общината при заплаха или извършване на 
терористичен акт, минимизиране и ликвидиране на последиците от него. 

2. Създаване на оптимална координация и организация за своевременно провеждане на 
мероприятията за предотвратяване на терористични нападения, ограничаване на загубите и 
защита на населението при терористичен акт. 

3. Осъществяване на своевременно взаимодействие между общинските структури, МВР, 
ДАНС и други компетентни органи на изпълнителната и местна власт в засегнатите обекти и 
райони. 

 
г-н Георги Лесов: Колеги 24 точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. Г-жо 
Гиева, имате думата.  
г-жа Мария Гиева: Уважаеми колеги, комисията разгледа всички постъпили молби на 
граждани и на основание чл. 7 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от 
бюджета на Община Раковски одобри следни лица за отпускане на еднократна помощ: 

- Ивана Йозова Пантолска от гр. Раковски – 100 лева; 
- Стефан Рангелов Тодоров от с. Болярино, чрез Стефка Зл. Милиева – 58 лева; 
- Ана Петрова Драгоева от гр. Раковски – 50 лева; 
- Грозданка Трифонова Рангелова от с. Чалъкови – 5 0 лева; 
- Севда Олегова Кръстева от с. Стряма – 50 лева; 
- Румяна Петрова Гаджева от гр. Раковски – 100 лева; 
- Георги Рангелов Милушев от с. Стряма – 100 лева; 
- Тодор Атанасов Тодоров от с. Стряма – 100 лева; 
- Йосиф Ангелов Стамболийски от с. Белозем – 100 лева; 
- Петър Иванов Бориспасов от гр. Раковски – 100 лева. 

 
г-н Георги Лесов: Благодаря. Няма въпроси. Моля да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 1          
Възд.се: 0                                 
 

1. Петър Милков Антонов  
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 – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – 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 № 105 
 

Взето с Протокол № 6/31.03.2016 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 от Наредбата за подпомагане на 
социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски 
 
По предложение на: Мария Гиева – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности” 

Р Е Ш И: 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Ивана Йозова Пантолска с ЕГН: 380726**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Мездра” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Стефка Зл. Милиева с ЕГН: 820613**** и постоянен адрес: с. Болярино,  
община Раковски, ул. „27-ма” № 5, в размер на 58 /петдесет и осем/  лева. 
 

3. Ана Петрова Драгоева с ЕГН: 190906**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „ Алеко Константинов” № 7, в размер на 50 /петдесет/  лева. 
 

4. Грозданка Трифонова Рангелова с ЕГН: 580818**** и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „ Иван Вазов” № 17, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

5. Севда Олегова Кръстева с ЕГН: 820330**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „ Гъба” № 50, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

6. Румяна Петрова Гаджева с ЕГН: 630516****  и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „ Завет” № 39, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Георги Рангелов Милушев с ЕГН: 670425**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „ Иван Вазов” № 18, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Тодор Атанасов Тодоров с ЕГН: 520327****  и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „ Балкан” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

9. Йосиф Ангелов Стамболийски с ЕГН: 780615**** и постоянен адрес: с. Белозем, 
община Раковски, ул. „ Ронкалий” № 7, в размер на 100 /сто/ лева 
 

10. Петър Иванов Бориспасов с ЕГН: 561103**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „ Цанко Царковски” № 28, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
 
г-н Георги Лесов: Последна точка от Дневния ред, точка 25: Питания. Колеги, ако някой има 
питания, ако няма в такъв случай закривам заседанието. 
 
                                            / Заседанието приключи в 15:18 часа/ 
 
 
 
 

                         Председател на Общински съвет Раковски: 
           /Георги Лесов/ 
 


