
 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 141 

 
 

    Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, 
приета с Решение № 490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 77 от АПК. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Общински съвет – Раковски приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област, приета с Решение № 490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 
№ 35/31.05.2010 г., съгласно Приложение № 1. 
 
 
МОТИВИ: Излагам следните мотиви относно необходимостта от приемането на настоящия 
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, приета с Решение № 
490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г., наричана по-долу 
„Наредба № 1“, както следва: 
 Основни причини, налагащи приемането на настоящата наредба: 
 Предлаганите промени в настоящия проект касаят начинът на удостоверяване на 
качеството „придружител“ по чл. 6, т. 4, изр. второ от Наредба № 1 и промяна в допустимата 
горна граница на размера на глоба, налагана с фиш при констатирани административни 
нарушения по наредбата. 

Понастоящем в Наредба № 1 не е заложен изрично начинът, по който следва да се 
удостовери качеството „придружител“ на лицата, които следва да придружават деца, 
навършили 14-, но ненавършили 18-годишна връзраст, при посещението им на обществени 
места. Съгласно чл. 8, ал. 7 от Закон за закрила на детето родителят, настойникът, попечителят 
или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по 
ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2 от същия закон. В Наредбата за 
специализирана закрила на деца на обществени места на Министерски съвет липсва 
изрична уредба в тази насока. Липсва и изрична нормативна уредба в други законови или 
подзаконови нормативни актове. Целта на предлаганото допълнение в Наредба № 1 е 
нормативното определяне на местно ниво на начинът на удостоверяване на качеството 
„придружител“. 

Що се касае до размерът на глобата, налагана с фиш, съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона 
за административните нарушения и наказания (ЗАНН) във връзка с чл. 186 от Закона за 
движение по пътищата (ЗДвП) овластените контролни органи могат да налагат на 
местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. Заложеният максимален размер на 
глоба в Наредба № 1 е 30 лева, което не е в съответвие с разпоредбите в ЗАНН и ЗДвП. Чрез 
привеждането на местната разпоредба в съответние със законовата уредба ще се постигне 
по-висока степен на превенция от извършването на административни нарушения по Наредба 
№ 1. 

 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложения проект: 



 

 

Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 не е свързано 
с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 
допълнителни човешки ресурси. 

 
Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът на Наредба за изменение и допълнение е 

публикуван в официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg и 
обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като 
по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и 
да изразят становище в законоустановения 14-дневен срок от публикуването. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 1          
Възд.се: 3                                                                
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

11. 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
 

ПРОЕКТ 
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 

на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, приета с Решение № 
490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. 

 
§ 1. В чл. 6, точка 4 се добавя трето изречение със следното съдържание: 
 „В този случай придружителят трябва да разполага с нотариално заверена декларация 
(по образец Приложение № 1), попълнена от родител, попечител или друго лице, което полага 
грижи за детето.“ 
 
§ 2. Чл. 36 се правят следните изменения: 

1. Ал. 2, т. 2 се изменя както следва: 
  2. Глоба по фиш – от 10 до 50 лева. 
 2. В ал. 3 думите „в размер от 10 до 30 лева“ се заменят с „в размер от 10 до 50 лева“. 
 
§ 3. Създава се Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, както следва: 
 
 

Приложение № 1  
към чл. 6, т. 4 

ДEКЛАРАЦИЯ  
по чл. 6, т. 4 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област 

Долуподписаният/-та 
……………………………………………………………………………..............………………………...,            
                                                /име, презиме, фамилия/ 
 с ЕГН ……………………………….., с постоянен адрес: ……...................…………….......…………… 
……………….……………………………………..............................................………………......………..,  
с л.к. № ………...............…………………., 
изд. на ……………….......… год. от МВР - ……………….. 

 
 Декларирам, че съм: 
 

1. родител, 
2. настойник, 
3. попечител, 
4. друго лице, което полага грижи за детето – ………………….. 
/вярното се подчертава/ 
 
На  ДЕТЕТО 
……………………………………………………………………………………………..............………...,             
                                                /име, презиме, фамилия/  
с ЕГН ……………………………….., с постоянен адрес: ………………………....................................... 
……………………………………………………………………..............................…..…………………..,  
с л.к. № …………………..............………., 
изд. на ……………….......… год. от МВР - ……………….. 
 
 И СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА посоченият/-ната по–долу като ПРИДРУЖИТЕЛ да 
придружава горепосоченото дете след 22:00 часа на Обществени места на територията 



 

 

на Община Раковски, съгласно изискванията на чл. 6, т. 4 от Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област 
 
 ПРИДРУЖИТЕЛ:  
…………………………………………………………………………………………...................., 
                                                       /име, презиме, фамилия/  
с ЕГН: ………………………........, с постоянен 
адрес:................................................................................. 
…………………………………………………………………......................................................................,  
с л.к. № ……………….....…………., 
изд. на ………………… год. от МВР -…………………. 
 
 
гр. Раковски                                                        Декларатор: ………………. 
…….......................г. 
 
Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни 
да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. В този случай придружителят трябва да разполага с нотариално 
заверена декларация (по образец Приложение № 1), попълнена от родител, попечител или друго лице, което полага 
грижи за детето. 

Копие от настоящата декларация се предава на охраната /управител на заведение /полицейските власти, като 
едновременно с това се представя /показва се за сравнение/ и нотариално заверената /оригиналът; в случай на 
проверка от контролните органи придружителят е длъжен да предостави оригинал от декларацията. 

 
§ 4. Създава се нов § 7 със следното съдържание: 
 § 7. (нов – Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
10/28.06.2016 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 141, взето с Протокол № 
10/28.06.2016 г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза 
в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 
Раковски – www.rakovski.bg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 142 

 
      Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
9/24.05.2008 г.    

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Наредбата за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА и чл. 77 от 
АПК  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 9/24.05.2008 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Възлага на Директорите на детски заведения на територията на Община Раковски 
изпълнение на приетите норми.  

3. Променя цени и добавя нови услуги към приложение №1в – Списък на облагаемите 
по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл.48 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територия на Община 
Раковски. 

 
 
МОТИВИ: Налице са обстоятелства, налагащи приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – 
Раковски, взето с Протокол № 9/24.05.2008 г. в следния смисъл: 

1. На основание чл. 6 ал. 1 б. „в“ от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общините 
събират местни такси за ползване на детски ясли и детски градини, като съгласно чл. 6 ал. 2 от 
същия закон, за тези услуги Общинският съвет определя цена. По аргумент от изложеното, 
Общинският съвет определя и реда за плащане на съответните такси.  

 На основание чл. 22а от Наредбата, Директорът на съответното детско заведение 
контролира  спазването на разпоредбите и изискванията на чл. 21 и чл. 22, включително и  
заплащането на дължимите такси. В изпълнение на това си задължение директорите на 
детските заведения срещат затруднения при събиране на  месечна  такса на деца  
завършващи  четвърта предучилищна група и напускащи детската градина. Голяма част от 
родители не заплащат последната дължима такса. Тъй като детето занапред не ползва 
услугите на детското заведение, директорите са лишени от възможност да осъществят 
събиране на таксата за ползваната услуга. 

Ето защо, основна цел на промяната в Наредбата е да се въведе задължение за 
родителите за плащане на депозитна вноска, при постъпване на дете в детска ясла или детска 
градина, в размера по чл. 21 ал. 1 т. 1 (за ползване на пълен месец). Да се предвиди, че 
депозитната вноска се възстановява на вносителя след преустановяване предоставянето на 
услугата от страна на детското заведение и след уреждане на финансовите 
взаимоотношения за времето, през което детето е посещавало детска ясла или детска 
градина. Да се предвиди, че за заварените случаи депозитната вноска следва да бъде 
събрана най-късно до 31.12.2016 г.. 

2. Към настоящия момент е преустановено и не се извършва от Община Раковски 
предлагане на услугата Детска кухня (за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст). Ето защо 



 

 

чл. 25а и чл. 25б следва да бъдат отменени, доколкото уреждат такса за услуга, която реално 
не се предоставя от страна на Община Раковски. 

3. В приложение № 1в към Наредба за определяне и администриране на местни 
цени и такси на услугите на територията на община Раковски са изброени предлагани от 
Община Раковски и цените за тях. За две от предлаганите услуги – услуга с багер – т. 3 и услуга 
с автовишка – т. 5, се налага завишаване цената на предоставяната услуга, тъй като са 
необходими значителни материални средства за поддържането на техниката в изрядно 
техническо състояние.  

Добавят се три нови услуги - услуга с тример, услуга с мотометачна машина и 
услуга с косачка, като по този начин ще се осигури възможност на лица, които имат интерес 
от услугата, да им бъде предоставена, а същевременно – ще се осигурят финансови 
постъпления в бюджета на Община Раковски.  

 
За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими 

финансови средства. 
Очаквани резултати: Постигане на пълна събираемост на дължимите такси за детска 

ясла и детска градина. Недопускане натрупване на несъбрани вземания. Поддържане на 
техническия инвентар на община Раковски в изправност. Достъп на граждани до по-широк кръг 
услуги, предлагани от Общината. Увеличаване приходната част на бюджета на Община 
Раковски.  

 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски 
не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

 
 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

Наредбата за изменение и допълнение е публикуван в официалната интернет страница на 
Община Раковски – www.rakovski.bg  и обявен на информационното табло в Центъра за 
информация и услуги на гражданите, като по този начин е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становище в законоустановения 14-
дневен срок от публикуването. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 4                                                                
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
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 – за 
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  

 



 

 

Приложение № 1 
 

ПРОЕКТ  
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 

85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 9/24.05.2008 г. 
 

 
§ 1. В Чл. 21 ал. 1 т. 3 се правят следните изменения: 

1. Т. 3 се изменя, както следва (Нова – Решение № 142/28.06.2016 г.): 
3. При постъпване на дете в детска ясла или дете в детска градина, родителите или 

настойниците внасят депозитна вноска в размера по чл. 21 ал. 1 т. 1 (за ползване на пълен 
месец). Депозитната вноска се възстановява на вносителя след преустановяване 
предоставянето на услугата от страна на детското заведение и след уреждане на 
финансовите взаимоотношения за времето, през което детето е посещавало детска ясла или 
детска градина.  

 
§ 2. Чл. 25а и чл. 25б се отменят. 
 
§ 3. Създава нов § 21 със следното съдържание: 
 § 21. (нов с Реш. № 142 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 
г.) За заварените случаи по чл. 21 ал. 1 т. 3, депозитната вноска се заплаща от родителите или 
настойниците в срок най-късно до 31.12.2016 г. 
 
§ 4. Приложение номер №1в към чл.48 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територия на Община Раковски се изменя, както следва: 

 
Изменя т. 3 и т. 5 в следния смисъл: 
№ по 
ред 
   

Наименование на услугата Цена с ДДС 

3. Услуга с багер (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.) 250,00 лв./машиносмяна 

5. Услуга с автовишка (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.)) 
192,00 лв.  за 

машиносмяна или 
24,00 лв./час  

 
 
Добавя т. 13, т. 14 и т. 15, както следва:  
 

№ по 
ред 
 

Наименование на услугата Цена с ДДС 

13. Услуга с тример (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 50 лв. на ден/ 10 лв. на час 
14. Услуга с косачка (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 100 лв. на ден/ 20 лв. на 

час 
15. Услуга с мотометачна машина (Нова, с Решение № 

142/28.06.2016 г.) 
50 лв. на час 

 
 
 
 След направените изменения и допълнения, Приложение номер №1в към чл. 48 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територия на Община Раковски, придобива следната редакция: 
 



 

 

№ по 
ред 
 
1. 
 

Наименование на услугата Цена с ДДС 

Копирни услуги 
едностранно  0,20 лв. 
Двустранно 0,30 лв. 

2. Машинописна услуга 3,00 лв. / стр.  
3. Услуга с багер (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.) 350,00 лв./машиносмяна 
4. Услуга с трактор 250,00 лв./машиносмяна 

5. Услуга с автовишка (Изм. с Решение № 142/28.06.2016 г.) 
200,00 лв.  за 

машиносмяна или 
25,00 лв./час  

6. 
Рекламна площ в общински вестник  
Черно – бяла 1,20 лв./см 2  
Цветна 1,80 лв./см 2  

7. Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник 0,60 лв./см 2  

8. 
Изнесени ритуали – сключване на граждански брак извън 
ритуалната зала на общината (Изм. с Решение № 
611/28.11.2014 г.) 

120,00 лв.  

9. Ползване на зала за граждански ритуали 70,00 лв.  
11. Ползване на зали общинска собственост 40,00 лв. на час  

12. Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и 
ученици извън учебно време 50 лева + 1,60 лв./км. 

13. Услуга с тример (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 50 лв. на ден/ 10 лв. на час 
14. Услуга с косачка (Нова, с Решение № 142/28.06.2016 г.) 100 лв. на ден/ 20 лв. на 

час 
15. Услуга с мотометачна машина (Нова, с Решение № 

142/28.06.2016 г.) 
50 лв. на час 

 
 
  
§ 5. Създава нов § 22 със следното съдържание: 
 § 22. (нов с Реш. № 142 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 
г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раковски, 
приета с Решение № 142 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г., 
влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 
Раковски www.rakovski.bg.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 143 

 
  Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Раковски 
(актуализация) с План за действие за периода 2016-2020 година.  
 
На основание: чл. 52, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 8 от  ЗУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:                                                         

  
Общински съвет – Раковски приема Програма за управление на отпадъците на община 
Раковски (актуализация) с План за действие за периода 2016-2020 година. 
 

  
 
       
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 4                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 144 

 
    Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Частично освобождаване от такса за ползване на детска градина за детето Милен 
Тончев Бравов. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал.14 от НОАМТЦУ  
Чл. 7. /1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или 
частично от заплащане на отделни такси. /2/ В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на 
общинските приходи с изключение на приходите от такси. /3/ Конкретният размер на облекченията 
се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 

Освобождава родителите на детето Милен Тончев Бравов – Татяна Милкова Бравова и Тончо 
Борисов Бравов, частично – в размер на 50 % от заплащането на дължимата такса за ползване на 
детска градина за детето Милен Тончев Бравов, за периода на валидност на издаденото решение 
на ТЕЛК, като в случай на последващи решения на ТЕЛК със същото предписание: „Без глутенова 
диета“ – до изтичане на валидността на последното издадено решение на ТЕЛК.       

 
 
МОТИВИ: Постъпило е Заявление, вх. № 94Т-698-1/02.06.2016г. от Татяна Милкова Бравова, адрес: 
град Раковски, ул. „Васил Левски“ № 17, майка на детето Милен Тончев Бравов, ЕГН 1249204580, 
с приложен документ: Решение № 54/23.03.2016 г. на ТЕЛК, видно от което детето Милен Тончев 
Бравов е освидетелстван с 50 % вид и степен на увреждане без чужда помощ с водеща 
диагноза Цьолиакия и Общо заболяване – Алиментарен и алергичен гастроентерити колит, 
Алергия към краве мляко, Анемия с хипопротеинемия. В част препоръки за по-нататъшно 
наблюдение и рехабилитация е указано „без глутенова диета“. Както е посочено и в 
Заявлението, това налага специален режим на хранене, като родителите на детето осигуряват 
подходяща по вид храна и я предоставят в ОДЗ „Щастливо детство“, което детето посещава, за 
да бъде хранено, съобразно лекарските предписания. На практика, детето Милен Тончев 
Бравов е в невъзможност и не консумира приготвената в градината обща храна и полагаща 
му се, която е включена в таксата за ползване на детска градина.  
 Ето защо и с оглед обстоятелството, че таксата за детска градина включва като един от 
компонентите реално извършените разходи за храна на детето, а в настоящия случай тази 
храна не се дава на детето Милен Тончев Бравов, а родителите за своя сметка му осигуряват 
подходяща за предписаната диета храна. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

11. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 145 

 
   Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Изменение на Решение № 71, взето с Протокол № 5 от 29.02.2016г., относно 
одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /част „Пътна“/ за 
изграждане на обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за строителни материали” 
в УПИ- 144 041-Производствена и складова дейност, Склад за строителни материали в 
местността ”Скелето” по КВС на гр.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. ИЗМЕНЯ:  

Решение № 71 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 5 от 29.02.2015г. 
като:  
 

2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
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,  ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /част „Пътна“/ за изграждане на 
обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за строителни материали” в УПИ- 144 041-
Производствена и складова дейност, Склад за строителни материали в местността ”Скелето” 
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. № 94Й-12-1 от 13.01.2016г. 
на Йовко Павлов Арлашки. 
ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски, с Решение І, взето с Протокол № 2 от 
13.01.2016г. е допуснал представеният ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/част „Пътна“/ за изграждане на обект: ”Производствена  и складова дейност, Склад за 
строителни материали” в местността ”Скелето” по КВС на гр. Раковски. 
Към искането са приложени следните документи: ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /част „Пътна“/, Решение № КЗЗ-33 от 18.12.2015 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, 
т.1 от ЗОЗЗ на Областна дирекция „Земеделие” Пловдив за утвърждаване на площадка за 
проектиране, документ за собственост, Препис от Решение І, взето с Протокол № 2 от 
13.01.2016 г. на ЕСУТ, Съобщение на ОбА, изх. № 94Й-12-1 от 13.01.2016 г. за допускане на 
проекта и Акт за постъпили възражения.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21      
Против: 0          
Възд.се: 0                               



 

 

 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

11. 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  

 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 146 

 
     Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Определяне на местна такса за промяна предназначението на  поземлени имоти с 
идентификатори № 48948.73.49, 48948.73.261, 48948.73.262,  48948.73.263, 48948.73.264, 
48948.73.266 за изграждане на обект „Жилищно строителство” в землището на с. Момино 
село, Община Раковски, местността „Савака”.  
 
На основание: чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. Обявява обект: „Жилищно строителство” с площ 17 521 кв.м., представляващ имоти с 
идентификатори № 48948.73.49, 48948.73.261, 48948.73.262, 48948.73.263, 48948.73.264, 
48948.73.266 в землището на с. Момино село, Община Раковски, местността „Савака” за 
„Обект със социално предназначение”. 
2. Определя местната такса за промяна предназначението на земеделска земя за 
изграждане обект „Жилищно строителство” в с. Момино село с площ 17 521 кв.м. да бъде в 
размер на 6833,19 лв. 
         Размерът на таксата е определен по реда на чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 8, т. 5 от 
Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските 
земи. 
 
 
МОТИВИ: С писмо № 24-88-3/16.05.2016 год. на Министерство на земеделието и храните 
Община Раковски е уведомена, че предложение за промяна предназначението на 
земеделска земя за изграждане обект „Жилищно строителство” в с. Момино село с площ 
17 521 кв.м.  е разгледано от Комисията за земеделските земи /КЗЗ/ и с решения № КЗЗ-
15/26.04.2016 год., т. 4 решението е положително. 
   Съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ при промяна предназначението на земеделска земя от 
общинския поземлен фонд се заплаща местна такса, определена от Общинския съвет. 
      Съгласно Приложение № 1б –Списък на необлагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за 
тях по чл. 48 от Наредбата, т. 41- Община Раковски, като собственик на земеделска земя 
заплаща такса, която се определя по Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на 
предназначението на земеделски земи/Одобрена с ПМС № 112/31.05.2002 год. 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                                
   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

11. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 147 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ № 029114 с площ от 0,642 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
Община Раковски, местността “Шератлика” от НТП “Друга селскостопанска територия” в 
„Полски път”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1. Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Друга 

селскостопанска територия”  на “Полски път” на следния имот - частна общинска 
собственост: 
- ПИ № 029114 с площ от 0,642 дка, IV категория, находящ се в землището на с. Белозем, 

Община Раковски, местността “Шератлика”, АОС № 4014/10.02.2016 г. 
           
МОТИВИ: ПИ № 029114 - публична общинска собственост е с НТП “Друга селскостопанска 
територия”, проектиран и образуван от ПИ № 029095. Според плана за земеразделяне на с. 
Белозем, не е предвиден достъп до път за имот № 029062, което налага образуването на 
поземлен имот  № 029114 с площ от  0,642 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
Община Раковски, местността “Шератлика” и смяната начина на трайно ползване в полски 
път, за обслужването на Нива с идентификационен номер № 029062.  
В Предложение, Вх. № 333/16.06.2016 г. на Кмета на Община Раковски, е допусната техническа 
грешка в описанието на характера на собствеността на горепосочения имот, като същият 
неправилно е отразен като публична общинска собственост, а видно от Акт за общинска 
собственост № 4014/10.02.2016 г. и Скица № К05935/18.05.2016 г., имот № 029114 е частна 
общинска собственост.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21      
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 



 

 

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

11. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 148 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна формата на собственост на имоти от публична общинска собственост 
/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/, находящи се в с. Белозем и с. Чалъкови, 
община Раковски, област Пловдив, а именно: 

- 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска територия”, 
с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Край селото”, акт за общинска собственост №  
2023/31.03.2009 г.; 

- ПИ № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора” находящ се в 
землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците”, Акт за общинска 
собственост № 3220/07.04.2011 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

Обявява за частна общинска собственост следните имоти: 
 

- 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска територия”, 
с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Край селото”, акт за общинска собственост №  
2023/31.03.2009 г.; 

- Поземлен имот № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора” находящ 
се в землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците”, Акт за общинска 
собственост № 3220/07.04.2011 г. 

 
 

МОТИВИ: С Решения № 99 и № 93 на Общински съвет - Раковски, взети с протокол № 
6/31.03.2016 г., е дадено съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти – ПОС, съгласно 
скици на основание чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, чл. 45 и от ППЗСПЗЗ. 
    В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ назначава 
комисии, както следва: 

- За 80/3688 ид. части  от поземлен имот № 053110 с НТП „Др. селскостопанска 
територия”, с обща площ от 3,688 дка, V категория, находящ се в землището на с. 
Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността „Край селото” е назначена 
комисия със Заповед № 13/25.04.2016 г. на началника на ОСЗ – Раковски. След 
извършена проверка на място и констативен протокол от 26.04.2016 г. е извършена 
промяна в НТП на имота, описани по-горе от “Пасище, мера” в “Друга 
селскостопанска територия”; 

- За поземлен имот № 045025, с площ от 2,879  дка, с НТП „Широколистна гора”, находящ 
се в землището на с. Чалъкови, Община Раковски, местността “Исаците” е назначена 
комисия със Заповед № 16/10.05.2016 г. на началника на ОСЗ – Раковски. След 
извършена проверка на място и констативен протокол от 10.05.2016 г. е извършена 
промяна в НТП на имота, описани по-горе от “Пасище, мера” в “Широколистна гора”.  

 

 
 



 

 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

 

 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 149 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 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. и продажба на имот - общинско жилище – частна общинска 
собственост /ЧОС/, находящ се в гр. Раковски и  одобряване на пазарна оценка. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и 
във връзка с чл. 25 и чл. 23, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Определя ЗА ПРОДАЖБА следното общинско жилище – частна общинска 
собственост – апартамент № 17/37 с площ 92,02 кв. м. ведно с изба с площ 5,18 кв. м. и 
съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се в гр. Раковски, бул. „Г. С. 
Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 5, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. 
Секирово, община Раковски. 

2. 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., следния имот – ЧОС: общинско жилище, представляващо 
апартамент № 17/37 с площ 92,02 кв. м. ведно с изба с площ 5,18 кв. м. и съответните идеални 
части от общите части на сградата, находящ се в гр. Раковски, бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. 
”Б”, ет. 5, УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски. 

3.  Дава съгласие посоченото в т. 1 и 2 общинско жилище да бъде продадено за сумата 
от 21 656,00 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест лева и нула ст.) на Веска 
Христова Апостолова,  ЕГН 780605****, пост. адрес: гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив, ул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 5, ап. 17. 
 
МОТИВИ: С настанителна Заповед № ДИ–24/22.07.2011 г. на кмета на община Раковски и 
сключения въз основа на нея Договор за наем на общинско жилище от 01.08.2011 г. е 
предоставено под наем на Веска Христова Апостолова общинско жилище, представляващо 
апартамент № 17/37 с площ 92,02 кв. м. ведно с изба с площ 5,18 кв. м. и съответните идеални 
части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 104, вх. ”Б”, ет. 5. 
Сградата, в която се намира апартамента е ситуирана в УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния 
план на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски. В Деловодството на Общинска 
администрация – Раковски е депозирано  заявление с Вх. № 94В-416-1/08.06.2016 г. от наемателя, 
с което същият заявява интерес за закупуване на посоченото горе жилище, което ползва под 
наем. Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС общинските жилища, предназначени за 
продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на други лица, отговарящи 
на условията за закупуване на общински жилища, определени в Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост. Според чл. 25 от Наредбата условията, на които следва да отговарят лицата са 
следните: да са български граждани, да отговаят на условията за настаняване в общинско 
жилище съгласно тази наредба, да са наематели на общинско жилище на основание 
настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, общинското жилище да е 
определено за продажба с решение на Общински съвет – Раковски и заинтересованото лице 
да е направило писмено искане за закупуване до кмета на Общината. За удостоверяване на 
горните обстоятелства към Заявлението са приложени следните документи: копие от 
настанителната заповед, копие от договора за наем, декларация за гражданство на наемателя, 



 

 

декларация за семейно и имотно състояние, копие от лична карта. Съгласно служебна справка 
и изготвено удостоверение за наличие или липса на задължения към Общината, лицето няма 
данъчни или други задължения към Община Раковски. От представените документи е видно, че 
лицето отговаря на условията за закупуване на жилището. Изготвена е пазарна оценка на имота 
от независим лицензиран оценител, съгласно която пазарната стойност на имота е 21 656,00 лв. 
Жилището не е определено за продажба. За да бъде осъществена инициираната продажба е 
необходимо жилището да бъде определено от Общинския съвет за продажба и да включи същия 
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. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 150 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 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: 
 
 
 

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 4014/10.02.2016 г. 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 237/10.01.2000 г. 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 632/17.08.2000 г. 

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

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 4014/10.02.2016 г. 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 237/10.01.2000 г. 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 632/17.08.2000 г. 

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

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

 

ПИ № 029113, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Шератлика” 

Др. селскост. 
територия 2 119 2 000,00 

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

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

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



 

 

УПИ II, кв. 25, с. Чалъкови, община 
Раковски Жил.строителство 1 000 4 000,00 

УПИ V – 730, кв. 601, гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево 

Стопански 
дейности 1 590 20 000,00 

 
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. № 94С-1939-2/04.03.2015 г. от Стоян Иванов Стефанов, вх. № 94Н-711-2/18.04.2016 г. от Николай 
Ангелов Атанасов, вх. № 94Й-503-1/13.06.2016 г. от Йовко Николов Бойчев, за закупуване на 
имоти – частна общинска собственост, както следва: ПИ № 029113, НТП „Др. селскост. 
територия”, целият състоящ се от 2,119 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община 
Раковски, местност „Шератлика”, Поземлен имот, за който е образуван УПУ II, кв. 25, отреден 
за „Жилищно застрояване”, с площ 1 000 кв. м., по регулационния план на с. Чалъкови, община 
Раковски, област Пловдив, ПИ № 501.730, за който е образуван УПИ V, кв. 601, отреден за 
„Стопански дейности”, с площ 1590 кв. м. по регулационния план на град Раковски, квартал 
Генерал Николаево. 
 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес същите да се ползват в полза на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски.  
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
 
                              
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 151 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Изменение на Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г. взето на редовно 
заседание на Общински съвет Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. Изменя точка 4 на Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г., която придобива 
следния вид:  

  Определя следните конкурсни условия: 
- ВПС да бъде предназначено за продажба на сладкарски изделия и/или прясно 

изцедени плодови сокове и безалкохолни напитки и/или сладолед; 
- Кандидатът за наемател да закупи за своя сметка и предаде на Община Раковски в 

едномесечен срок от подписване на договор не по-малко от 10 (десет) броя бетонови 
кошчета, с техническа спесификация: диаметър 420 мм, Височина 600 мм, изработени 
от шлайфана мозайка. 

- Да се предвиди, че при равни други условия, водещият критерий за оценка на 
предложението на кандидатите ще бъде предложената цена, като класирането ще се 
извърши на база „най-висока предложена цена“. 
 

 
 

МОТИВИ: С Решение № 130, взето с протокол № 9/20.05.2016 г. ОбС Раковски е взел решение 
да бъде отдаден под наем терен от 10.5 кв. м. за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ по схема 
утвърдена с Решение VІІІ, взето с протокол № 21 от 25.06.2014 г., находящ се на площад кв. 
Секирово в ПИ – 9667 –  улица от кв. 66, по плана на гр. Раковски, община Раковски, чрез 
публично оповестен конкурс. Предвид спецификата на търговския обект, който ще 
функционира на отдавания под наем терен, а именно: „ВПС да бъде предназначено за 
продажба на сладкарски изделия и/или прясно изцедени плодови сокове и безалкохолни 
напитки и/или сладолед“, би могло да се очаква генериране на завишено количество 
отпадъци от опаковки. С включването на допълнително конкурсно условие – осигуряване на 
10 (десет) броя бетонови кошчета, ще се спомогне за осигуряване на достатъчно съдове за 
отпадъци и поддържане чистотата на територията за обществено ползване около обекта.  

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



 

 

 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 

 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 152 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Продажба на движима вещ - трактор „Булгар ТК-80” с регистрационен № РВ 06740, 
собственост  на Община Раковски. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1,  от НРПУРОИ 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва “Раздел ІІ-1 – Описание на движими вещи, които общината предлага за 
продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2016 г,. приета с Решение № 56, взето с протокол № 4 от 25.01.2016 г. 
  2. Включва в Раздел ІІ-1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2016 г,. приета с Решение № 57, взето с протокол № 4 от 25.01.2016 
г. следната движима вещ  – общинска собственост: 
- Трактор “Булгар ТК-80”, рег. № РВ 06740, цвят – зелен/черен, собственност на Община 
Раковски. 

3. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен за продажба: 
- Трактор “Булгар ТК-80”, рег. № РВ 06740, цвят – зелен/черен, собственност на Община 
Раковски. 

4. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно натдаване. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на  3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/. 

 
 
МОТИВИ:  Трактор „Булгар ТК-80”  с регистрационен № РВ 06740, собственост  на Община 
Раковски е с дългогодишна експлоатация (година на производство 1995 год.). 
Във връзка с честите неизправности и аварии на автомобила беше извършен оглед от  
техническо лице-специалист за цялостното състояние на същия, от който е видно че е 
необходим ремонт, извършването на който е икономически неизгодно на Община Раковски, 
впредвид. 
  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 1 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 



 

 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 153 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Поправка на допусната  очевидна фактическа грешка  в Решение № 135 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г., в частта, в която е отразена 
пазарната оценка на недвижимите имоти, които предстои да бъдат закупени, след получаване 
на средства от държавния бюджет за изпълнение на решението, и е възложено на Кмета на 
Община Раковски да сключи договор за покупка при цена, равна на пазарната стойност на 
съответния имот, определена от лицензирания оценител. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 2 от АПК, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, 
чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
І. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на раздел I от Решение 
№ 135, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г., в частта за посочване на цената на недвижимия 
имот, предмет на покупка, която да се чете, както следва: 
В т. 1: Недвижим имот с № 034345 – вместо 77 590,00 лв., да се чете: 93108,00 лева (деветдесет и 
три хиляди сто и осем лева). 
В т. 2: Недвижим имот с № 034348 – вместо 660 690,00 лв., да се чете: 792828,00 лева 
(седемстотин деветдесет и две хиляди осемстотин двадесет и осем лева). 
В т. 3: Недвижим имот с № 034188 – вместо 2 020,00 лв., да се чете: 2424,00 лева (две хиляди 
четиристотин двадесет и четири лева). 
В т. 4: Недвижим имот с № 034344 – вместо 95 680,00 лв., да се чете: 114816,00 лева (сто и 
четиринадесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева). 
В т. 5: Недвижим имот с № 034307 – вместо 69 260,00 лв., да се чете: 83112,00 лева (осемдесет и 
три хиляди сто и дванадесет лева). 
В т. 6: Недвижим имот с № 034327 – вместо 41 140,00 лв., да се чете: 49368,00 лева (четиридесет 
и девет хиляди триста шестдесет и осем лева). 
 
 В частта за общата сума - пазарната оценка на правото на собственост на „Завод за 
бетонови елементи” ООД върху недвижими имоти с отреждане за улична мрежа, ситуирани в 
Индустриална зона - Раковски, с. Стряма, ведно с подобренията в тях, е в размер на: вместо 
946 380,00 лв. /деветстотин четиридесет и шест хиляди триста и осемдесет лева/, да се чете: 
1135656,00 лева (един милион сто тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и шест лева). 
  
ІІ. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на раздел II от 
Решение № 135, взето с Протокол № 9/20.05.2016 г. на ОбС Раковски, като вместо: „при цена, 
равна на пазарната стойност на съответния имот, определена от лицензирания оценител“, да 
се чете: „при цена, равна на пазарната стойност на съответния имот, определена от 
лицензирания оценител и начислен ДДС“.  
 
 
МОТИВИ: С цитираното решение, ОбС Раковски е разрешил, при получаване от средства от 
държавния бюджет, да се извърши закупуване на 6 (шест) броя имоти, собственост на „Завод 
за бетонови елементи“ ООД, всички с начин на трайно ползване: „улична мрежа“. За основа 
при определяне на стойността, по която да се извърши покупката, е приета пазарната оценка 
на недвижимия имот, определена от лицензиран оценител.  
 При посочване на съответната за конкретния имот пазарна оценка в решението обаче, 
същата е записана в крайната й стойност, в която не е включен ДДС и това е изрично посочено 
от оценителя.  



 

 

 Тъй като предмет на покупка са недвижими имоти с НТП „улична мрежа“, т.е. не е 
земеделска земя, то това представлява облагаема сделка по ЗДДС, респ. покупката се 
извършва на крайна цена, включваща пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител и 
начислен ДДС. Данък добавена стойност върху предмета на сделката е невъзстановим разход 
по ЗДДС.  
 Така изложеното налага корекция в определените с решението стойности, по които да 
се осъществи покупката, респ. след получаване на средства от държавния бюджет за 
изпълнение на решението – пазарна стойност на съответния имот, определена от лицензиран 
оценител и начислен ДДС.  
 
 
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 154 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от ЗОС и чл. 20, ал. 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 ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 г,. приета с Решение № 57, взето с протокол № 4 от 25.01.2016 г. 
следните части от имоти – общинска собственост: 
    - лекарски кабинети с площ 155.40 кв. м., находящи се на втори етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
    - лекарски кабинети с площ 129.40 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Ген. Николаево, гр. Раковски. 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните 
помещения частна общинска собственост, а именно: 
    - лекарски кабинети с площ 155.40 кв. м., находящи се на втори етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
    - лекарски кабинети с площ 129.40 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Ген. Николаево, гр. Раковски. 
3. Отдаването под наем е за срок от 10 /десет/ години. 
4. Съгласно чл. 2, т. 5 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, определя наемна цена от 2.00 лв. /два лева/ на квадратен 
метър на месец, без ДДС. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило заявление с Вх. № 94Г-220-
1/03.06.2016 г. от ГППМП “Света Анна” ООД, ЕИК 115541920, със седалище и адрес на 
управление в гр. Раковски, ул. “В. Петлешков” № 1, представлявано от Георги Атанасов Дойчев – 
Управител, с което е заявено желание за ползване чрез отдаването под наем на лекарски 
кабинети с площ 155.40 кв. м., находящи се на втори етаж от поликлиника в кв. Секирово, гр. 
Раковски и  лекарски кабинети с площ 129.40 кв. м., находящи се на първи етаж от 
поликлиника в кв. Ген. Николаево, гр. Раковски. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 



 

 

 
 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 155 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализация на  разчета за капиталови разходи  на Община Раковски за 2016 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за  съставяне, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на община Раковски за 2016 

год.  
2. Приема използването на общински средства за съфинансиране във връзка с реализация 

на проект „Внедряване на енергийно ефективни мерки за предоставяне на качествени 
обществено-култулни дейности от НЧ „Св.св. Кирил и Методий” с размер на 
финансирането 15% (петнадесет процента) от стойността на проекта съизмеримо в 
47 100 лв. (четиридесет и седем хиляди и сто лева и нула ст.)   

        
       Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 
2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. 
 
МОТИВИ: Във връзка с реализацията на проект „Внедряване на енергийно ефективни мерки за 
предоставяне на качествени обществено-култулни дейности от НЧ „Св.св. Кирил и Методий” 
финансиране от 85% е предоставено от „Национален доверителен екофонд”. Необходимо е 
да бъдат осигурени средства в размер на 15% собствено участие от Община Раковски. Във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на разчета за капиталови 
разходи за 2016 г. в частта  “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности”, както 
следва: 
 
 7.Функция VІІ – Култура 
 
    В дейност 3738 Читалища – увеличение на плана за капиталови разходи с 47 100 лв. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 
 
 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 156  
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна характера от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска 
собственост /ЧОС/ на поземлен имот № 700118 с НТП „Язовир”, с площ от 8.222 дка, находящ 
се в землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Обявява за частна общинска собственост следния имот: 
            - Поземлен имот № 700118, с НТП „Язовир”, с площ от 8.222 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г. 

 
МОТИВИ: Извършена е проверка на място на имот № 700118 от Комисия, назначена със 
Заповед № ДЗ 114 / 14.06.2016 г. на Кмет на Община Раковски. За състоянието на имота 
Комисията е съставила Констативен протокол от 14.06.2016 г., видно от който язовир с  № 700118 
няма преливник, няма изпускателен кран, язовирът е бил изграден по време, когато 
земеделските земи са били масиви и е имало изградена мрежа за напояване. С 
възстановяване на собствеността върху земите предназначението му е напълно отпаднало. 

Земята на Язовир № 700118  с площ от 8.222 дка понастоящем е с променено 
предназначение, като няма отношение към водоснабдяването на общината и не е обект, 
който спомага за решаване на икономически и социални интереси. Ето защо, на основание 
чл. 6 ал. 1 от ЗОС, по силата на която разпоредба имотите и вещите - публична общинска 
собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3 ал. 2 от закона, се 
обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.  

Следва да се отчете обстоятелството, че настоящата промяна държи сметка на нормата на чл. 
18 ал. 2 във връзка с чл. 19 т. 4 б. „в“ от Закона за водите, която забранява публичната общинска 
собственост върху води да се обявява за частна. Забраната, визирана в чл. 18 ал. 2 от ЗВ обаче 
се отнася само до водите, а не до язовири като цяло. От текста на чл. 19 т. 4 б. „в“ от ЗВ е видно, 
че законодателят разграничава водите от земята, прилежаща към язовирите, поради което те 
са с различен статут и са уредени с различен режим.  

В конкретния случай, предмет на прехвърляне от публична в частна общинска собственост е 
само земята с площ 8.222 дка, а не водите, относно които има забрана за преминаването им 
в частна собственост. 

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16       
Против: 0         
Възд.се: 3                                                  



 

 

 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 
 

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 – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 157 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Осигуряване на финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими 
разходи по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на Община Раковски“ при кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001. 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие необходимият финансов ресурс за: 

 покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, за извършване на 
разплащания към изпълнители, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-
2020 г. и 

 покриване, при възниклана необходимост, на допустими разходи по проекта, които 
няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, 

 покриване, при възникнала необходимост, на недопустимите разходи, присъщи и 
необходими за изпълнението на проекта. 
 

да бъде осигурен със средства от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД. 
 

2. Общински съвет - Раковски дава съгласието си за поемане на общински дълг и 
получаване на дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на финансов ресурс при изпълнение на проект 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 
територията на Община Раковски“ , по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001.   
 
 
МОТИВИ: Във връзка с кандидатстването на Община Раковски по процедура за набиране на 
проектни предложения BG16M10P002-2.001 – „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014-2020 г., съгласно Насоки за кандидатстване по процедура BG16M10P002-
2.001, одобрени със Заповед № РД-ОП-72/31.07.2015 г., публикувани на 31.07.2015 г., изменени 
със Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите, при подаване 
на проектно предложение кандидатите трябва да удостоверят, че: 



 

 

- Разполагат с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди средствата да им бъдат възстановени от ОПОС; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими 
разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос; 

- Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на 
недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта. 

  
Община Раковски има възможност да осигури финансиране чрез „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Фондът е създаден на основание 
Разпореждане № 4 на Министерски съвет като инструмент на държавната политика за 
регионално развитие. При наличие на одобрен проект от Управляващия орган на ОП/ПРСР, 
ФЛАГ отпуска кредити за осигуряване на временен недостиг на средства, необходими за 
изпълнение на проектите между плащанията от Управляващите органи /УО/ на ОП. 

Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или 
асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със 
смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на 
проекти по Оперативните програми (ОП) / Програма за развитие на селските райони (ПРСР) / 
Програми за Трансгранично сътрудничество (ТГС), които са насочени към модернизиране и 
разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни 
местни общности. 

ФЛАГ отпуска заеми на лица – бенефициенти и/или техните асоциирани партньори, 
които подготвят или изпълняват проекти по Оперативните програми, по Програмата за развитие 
на селските райони, по програмите за Трансгранично сътрудничество или по други програми 
и финансови механизми, финансирани със средства на Европейския съюз или на други 
международни програми, след изрично решение на Съвета на директорите на фонда. 
 
       
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                              
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 
 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 158 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна на локация на обект публична общинска собственост, отдаден под наем 
на ДП „Български Спортен Тотализатор“, находящ се на адрес ул. „р. Сребра“, кв. „Генерал 
Николаево“ и промяна на тарифа образуваща наемната цена на гореспоменатия обект на 
основание чл.51б от Закона за физическото възпитание и спорта. 
  
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от ЗОС и чл. 20, ал. 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 и при 
обсъжданията в заседанието от 28.06.2016 г. – по предложение на общинските съветници от 
ПП „ГЕРБ” 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Да се намали наемната тарифна цена от 12.00 лв. на кв. м. определена за обект 
публична общинска собственост, находящ на адрес ул. „Река Сребра“, кв. „Генерал 
Николаево“. Тарифната цена да се намали на 8.00 лв. на кв. м., без ДДС. 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило искане с Вх. № 22-326-1/06.06.2016 г. 
от Атанас Андреев Узунов - Директор ЮРЦД на ДП „БСТотализатор“ офис Пловдив, с което е 
заявено желание за промяна на локацията на обект публична общинска собственост отдаден 
под наем на дружеството, находящ се на адрес ул. „Река Сребра“, кв. „Генерал Николаево“ и 
промяна на текущата тарифна наемна цена на кв.м. отдадена площ, на основание 
особенната структура на ДП „БСТотализатор“ и неговата широка социална и 
общественополезна функция в обществото.  
  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 2                                 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 159 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, 2 и 3  
от ЗОС и чл. 20, ал. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество (НРПУРОИ) 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на 
имотите, които Общината предлага за отдаване под наем през 2016 г. на ”Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, 
приета с  Решение № 56, взето с Протокол № 4/25.01.2016 г., следните имоти: 

 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 000003 Балталъка Нива ІV 54.014 Раковски 
2 016015 Кърньова кория Нива VІ 15.009 Раковски 

 
 

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

 
 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 000003 Балталъка Нива ІV 54.014 Раковски 
2 016015 Кърньова кория Нива VІ 15.009 Раковски 
3 016034 Кърньова кория Нива VІ 3.930 Раковски 
4 077081 Ливадите Нива V 3.784 Раковски 
5 441012 Комбинатското Нива VІ 27.194 Раковски 
6 441021 Комбинатското Нива VІ 5.697 Раковски 
7 702134 Дерето запад Нива V 3.334 Раковски 

8 48948.56.12 Туните Нива ІV 19.952 Момино 
село 

 
 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Отдаването под наем е за срок от 10 /десет/ години. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 22.00 лв. /двадесет и два лева/ годишна наемна 
цена за имотите ІV категория, 20.00 лв. /двадесет лева/ годишна наемна цена за имотите V 
категория и 18.00 лв. /осемнадесет лева/ годишна наемна цена за имотите VІ категория, 
съгласно  чл. 3 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост. 
 
 
 



 

 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило заявление с вх. № 94T-23-
11/27.07.2015 г. от Тончо Иванов Работов, заявление с вх. № 26-1963-1/25.01.2016 г. от “Глобал 
Трейдинг” ЕООД и заявление с вх. № 26-913-1/12.02.2016 г. от “Милком България” ЕООД, с което 
е заявено желание за ползване чрез отдаването им под наем на поземлени имоти, находящ 
се в землището на гр. Раковски, Момино село, а именно: 
 

№ Имот № Местност 
Начин на 

тр. 
ползване 

Кат. Площ  
дка 

 
Землище 

1 000003 Балталъка Нива ІV 54.014 Раковски 
2 016015 Кърнова кория Нива VІ 15.009 Раковски 
3 016034 Кърнова кория Нива VІ 3.930 Раковски 
4 077081 Ливадите Нива V 3.784 Раковски 
5 441012 Комбинатското Нива VІ 27.194 Раковски 
6 441021 Комбинатското Нива VІ 5.697 Раковски 
7 702134 Дерето запад Нива V 3.334 Раковски 

8 48948.56.12 Туните Нива ІV 19.952 Момино 
село 

 
След проверка в информационния масив при Община Раковски се установи, че имотите, за 
които е заявено искане да бъдат отдадени под наем, представляват свободни нежилищни 
имоти, поради което е налице основание за провеждане на процедура за отдаването им под 
наем, като по този начин ще постъпват регулярно за срока на договори приходи в общинския 
бюджет, чрез плащане на наемната цена от Наемателя.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 
 
 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 160 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Път, Електропровод, Водопровод и Канализация/, проектирани през ПИ-044 038-общински 
полски път, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-044 011 за образуване 
на УПИ-044 011- Обществено - обслужващи дейности, Заведение за обществено хранене в 
местността „Скелето“ по КВС на 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 ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура /Път, Електропровод, 
Водопровод и Канализация/, проектирани през ПИ-044 038-общински полски път, към  проект 
за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-044 011 за образуване на УПИ-044 011- 
Обществено - обслужващи дейности, Заведение за обществено хранене в местността 
„Скелето“ 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. № №26-1988-1 от 22.02.2016 
г. на  Нела Хр. Минчева. ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски  с Решение I, взето с 
Протокол № 17 от 27.04.2016 г. е допуснал представения проект за ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-
044 011 за образуване на УПИ-044 011- Обществено - обслужващи дейности, Заведение за 
обществено хранене, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Скелето“ по КВС на гр.Раковски. 
Към  искането  са приложени  следните документи:  ПУП - Парцеларен  план за техническата 
инфраструктура /Път, Електропровод, Водопровод и Канализация/ 
Решение  №  775,  взето  с  Протокол  № 56  от 28.08.2015 г.  на  Общински съвет Раковски за 
предварително  съгласие, Решение  № КЗЗ-08  от  29.02.2016 г. на МЗХ, Удостоверение на,  изх. 
№  118  от 29.01.2016г.  на  „Напоителни системи” ЕАД, Становище на ЕВН Кец Раковски № 
16046599-1 от 06.11.2015 г., Становище на „ВиК“, изх. № 2288 от 27.10.2015 г., Здравно 
заключение,  изх. № 645 от 04.02.2016 г. на РЗИ Пловдив, Препис от Решение І, взето  с  Протокол  
№ 17 от 27.04.2016 г. на ЕСУТ, Съобщение на ОбА, изх. № 94Н-1481-1 от 27.04.2016 г. за 
допускане на проекта и Акт за постъпили възражения от 19.05.2016 г. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 1       
Против: 1         
Възд.се: 17                                  
 

РЕШЕНИЕТО НЕ БЕШЕ ВЗЕТО, ПОРАДИ ЛИПСА НА МНОЗИНСТВО! 



 

 

 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 161 
 

Взето с Протокол № 10/28.06.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Път и Електропровод/, проектирани през ПИ-000 047-общински полски път и ПИ- 000 048- 
напоителен канал, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ-101 073 за 
образуване на УПИ-101 073 - Производствена и складова дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и 
Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На осн.чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, проект за ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /Път и Електропровод/, проектирани през 
ПИ-000 047-общински полски път и ПИ- 000 048-канал, към  проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на ПИ-101 073, за образуване на УПИ-101 073 - Производствена и складова 
дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, 
община 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.№ 26-2027-1 от 02.02.2016г. 
на  Дамян Атанасов Иванов. ЕСУТ при Общинска администрация гр. Раковски  с Решение V, 
взето с Протокол № 5 от 03.02.2016 г. е допуснал представения проект за ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура /Път и Електропровод/, проектирани през ПИ-000 047-
общински полски път и ПИ- 000 048-канал към проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението  на ПИ-101 073 за  образуване на УПИ-101 073 – Производствена и складова 
дейност, Оризарна, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, 
община Раковски. 
 
Към искането са приложени  следните документи: ПУП - Парцеларен план за техническата 
инфраструктура /Път и Електропровод/, Решение № 706, взето с Протокол № 52 от 30.04.2015 г. 
на Общински съвет Раковски за предварително съгласие, Здравно заключение Изх. № 6158 от 
13.10.2015 г. на РЗИ Пловдив, Удостоверение с Изх. № 977  от  08.10.2015 г. на „Напоителни 
системи” ЕАД, Становище на ЕВН Кец - Раковски № 15432188-1 от 29.07.2016 г., Препис  от 
Решение V, взето с Протокол № 5 от 03.02.2016 г. на ЕСУТ при Община Раковски, Съобщение  
на ОбА, Изх. № 94Д-896-1 от 04.02.2016 г. за допускане на проекта и Акт за постъпили 
възражения от 10.03.2016 г.  
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  



 

 

 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 

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 – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 162 

 
Взето с Протокол № 10/28.06.2016 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. Славчо Серафимов Ячев с ЕГН: 690724**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Москва” № 54, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Йосиф Ченков Балински с ЕГН: 500429**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 90, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

3. Ивана Йозова Лукова с ЕГН: 480609**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 111, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

4. Петър Венков Леков с ЕГН: 531213**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Перник” № 32, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Пенка Иванова Запрянова с ЕГН: 460914**** и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „Авлига” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Иван Ботев Марков с ЕГН: 671223**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
 община Раковски, ул. „Техеран” № 1А, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 1        
Възд.се: 0                                 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 



 

 

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 – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


