
 

 

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 № 235 

 
 

    Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Преразглеждане на Решение № 223, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г., върнато за 
ново обсъждане с писмо Изх. № АК-01-259#2/09.11.2016 г. на Областен управител – Пловдив. 
  
На основание: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Общински съветник 
 

Р Е Ш И:  
 

Изменя Решение № 223, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. от редовно заседание на 
Общински съвет – Раковски, в частта, с която са приети разпоредбите на т. 1.2.2, т. 3.5, т. 2.6 от 
Приложение № 2 към Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 
на деца в детските градини на територията на Община Раковски и чл. 16 от същата Наредба, 
които разпоредби се изменят, както следва:  

 
1. В Приложение № 2, Раздел 1 – „Общи критерии“ за критерия, установен в т. 1.2.2 – 

„родители пенсионери по болест – без право на работа“ вместо оценка, 
определена както следва: „по 1 т. на родител“, става „по 2 т. на родител“; 
Аналогично, за критерия, установен в т. 1.2.3 – „родител, ползващ отпуск по 
майчинство за друго дете“ вместо оценка, определена както следва: „по 1 т. на 
родител“, става „по 2 т. на родител“.  

2. В Приложение № 2, раздел 3 – „Допълнителни критерии“ критерият, установен в т. 3.5 
„Детето има роднина /до втора степен/, работещ в съответната ДГ – се отменя.  

3. В Приложение № 2, раздел 2 „Социални критерии“, критерият, установен в т. 2.6 
„Деца, настанени в приемни семейства или семейства на роднини и близки по чл. 
26 от Закон за закрила на детето, както и осиновени деца“, с посочени документи, 
доказващи критериите, както следва: „съдебно решение или Заповед от Дирекция 
„Социално подпомагане“ за настаняване на детето в приемно семейство (в 
семейство на близки и роднини) или писмена декларация, удостоверяваща 
осиновяването, се изменя, както следва:  
- В т.2.6, текстът „Както и осиновени деца“ – се отменя 
- в частта за оценка на този критерий, текстът „или писмена декларация, 

удостоверяваща осиновяването“ – се отменя. 
 

4. В чл. 16 от Наредбата се добавя ново – трето изречение, в следния смисъл: 
Община Раковски е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на 
администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с 
идентификационен № 48991. 

 
 
 
 
 
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 – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – 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  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 № 236 

 
      Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Раковски за 2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните 
читалища 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Раковски за 2017 г. 
 
 
Приложение: 1 бр. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Раковски за 2017 г.  
 
 

МОТИВИ: На територията на Община Раковски функционират общо 9 читалища. 
Народните читалища развиват богата културно-просветна, социална и образователна дейност 
и имат за цел да спомагат за развитието и обогатяването на културния живот, чрез запазване 
на обичаите и традициите, характерни за съответното населено място. С изготвянето на 
годишната програма за  развитие на читалищната дейност се цели обединяване на усилията 
за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата, като значими обществени 
институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона и страната, в 
процесите на всеобхватната глобализация.  
 
 
 
 
 
 
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 – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за 
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – 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   
16. Мария Йосифова Гиева   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРОГРАМА  
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 
 

В ОБЩИНА РАКОВСКИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 
 
 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища, въз основа на направени от председателите на читалищата 
предложения за дейността през 2017 г. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност цели 
обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата, като 
значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона 
и страната, в процесите на всеобхватната глобализация.  

Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитите на местната култура в 
частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като 
културни центрове, но и като такива на гражданското общество. 

 
 
 
ІІ. НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
Народните читалища са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни 

самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които 
изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички 
физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи 
и етническо самосъзнание.  

На територията на община Раковски развиват дейност 9 читалища, записани в 
Регистъра на Народните Читалища в Министерство на Културата.  

 
 
 
ІІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
ОСНОВНА ЦЕЛ е утвърждаването на читалищата в община Раковски като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. 
За нейното постигане ще съдейства реализирането на следните подцели: 

1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в общината за реализиране на 
основните им дейности за развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност в населените места. 

2. Стимулиране на читалищните дейности за проучване, възстановяване, запазване и 
популяризиране на местните културни традиции и наследство. 

3.  Разширяване на обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери, 
като социалната и информационно-консултантската. 

4. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални 
практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалищата за социалната и културна 
интеграция на различни социални общности. 

 5. Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското 
общество, участието в разработването на местни стратегии и превръщането на читалищата 
във фактор на обществения диалог и обществените форуми. 

6. Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 
7. Информационно обезпечаване на гражданите. 
8. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 

 
 
 
 



 

 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

Основните  задачи на народните читалища са  задоволяване потребностите на 
гражданите, свързани с развитие и  обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и 
традициите на българския народ,  възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, 
разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията 
на науката, изкуството и културата. За осъществяване на тези задачи е необходимо: 

1. Читалищата в Община Раковски да работят в посока събиране на информация и 
предоставянето й на гражданите чрез нагледни материали, извършване на социални дейности 
и услуги и осигуряване на достъп до интернет, там където е възможно. 

2. Да организират и съдействат при провеждането на традиционните местни събори, 
празници и обичаи. 

3. Да предоставят на гражданите възможности да участват или да бъдат зрители на 
качествени културни продукти. 

4. Да разработват и реализират инициативи/проекти за общностно местно развитие и 
финансиране на читалищната дейност/. 

5. Да развиват ползотворното сътрудничество с читалищата на територията на 
общината, региона и страната. 

6. Да поддържат активно партньорство с общинската администрация, кметствата, 
училищата, детските градини, църквата и бизнеса. 

V. РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 
 

1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 
В малките населени места в община Раковски, където няма училища, читалищата са 

единствените културно-просветни организации. През последните няколко години, 
благодарение на допълващи субсидии от Министерството на културата и спечелени проекти 
се закупи компютърна техника в по-голяма част от читалищата. 

Библиотеките вече не са места, в които можеш да отидеш и само да си вземеш книги 
за определен срок. Те предоставят информация и услуги, организират мероприятия, 
насърчават надарени хора да създават и споделят свои творби и др. 

Изхождайки от гореизложеното се определят следните основни насоки в работата на 
читалищните библиотеки в община Раковски през 2012 година: 

- подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на 
населението чрез различни форми на културно-масовата работа; 

- осигуряване на информация и достъп до интернет за гражданите;             - 
възпитаване на интерес и култура за четене на книги, задоволяване потребностите на редовни 
читатели и посетители на библиотеката с нова литература и периодични издания; 

- обновяване на  библиотечния фонд в зависимост от читателския интерес чрез дарения 
и участие в програми и проекти. 

 
 

2. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 
 
Това е дейността, която до голяма степен зависи от обществената подкрепа и 

организационните качества на членовете на читалищните ръководства и щатния персонал.  
За осъществяване на тази дейност основните насоки в работата на читалищата са: 
- честване по подходящ начин на официални и традиционни празници, събори, 

годишнини, подреждане на тематични изложби, витрини и кътове; 
- организиране на концертни  програми и изяви свързани със съхраняването, развитието 

и популяризирането на местни традиции и обичаи; 
- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия; 
- организиране на мероприятия с деца и младежи; 
- събиране и разпространяване на знания за родния край; 
- проучване на архивни документи за историята на района и тяхното разпространяване 

сред населението по подходящ начин; 
- съхраняване и опазване на културно историческото наследство в района. 

 
 



 

 

 
 

3. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищата в общината дават възможности за изява на талантливите хора и за 

развитието на любителското художествено творчество. Изградените художествени самодейни 
състави осъществяват богата творческа дейност и имат многобройни изяви. 

Художествената самодейност в община Раковски се развива под различни форми. 
 
- Временни самодейни художествени състави се сформират за провеждане на 

местни обичаи- Коледуване, Заговезни, Лазаруване и др. Тези състави се събират само за 
определен период, докато трае подготовката и провеждането на проявата, после се 
разформироват. 

 
- Постоянно действащи самодейни художествени състави има във почти всички 

читалища в Общината. В някои от тях се води целегодишна учебна година, а в други по учебна 
програма, която започва в началото на октомври и приключва в края на месец май. В тези 
състави се извършва учебен процес - обучение на самодейците. 

 
Акценти в художествено-творческата дейност: 
- повишаване на художествено-творческите постижения на самодейните състави и 

индивидуални изпълнители; 
- създаване на самодейни състави, кръжоци, клубове и други форми на художествена 

самодейност в читалищата в по-големите населени места; 
- създаване и развитие на форми на художествено творчество сред децата и 

младежите; 
- активно участие на читалищните състави и индивидуални изпълнители в културно – 

масови прояви в населеното място и общината; 
- подготовка на местни обичаи, организиране и провеждане на качествени културни 

прояви; 
- участие на читалищни състави и индивидуални изпълнители  в общински, регионални, 

национални и други конкурси, прегледи и фестивали по избор и съобразно възможностите; 
- участие в общинския празник на любителското художествено творчество през месец 

май всяка година. 
 

4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 
 
Разработване на проекти и кандидатстване по различни отворени програми да заеме 

приоритетно място в дейността на читалищните настоятелства, с цел осигуряване на 
допълнителни средства за обогатяване на материалната база  и  осигуряване на 
художествената дейност. 

 
 

5. ПОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВО 
СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ 
 

Читалищата набират средства от членски внос, културно-просветна дейност, субсидии 
от държавния и общинския бюджет, наеми, дарения и други приходи. 

Начините за подобряване финансовото състояние на читалищата са: 
- осъществяване на контакти за набиране на допълнителни средства от дарения и 

спонсорство  за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в 
местни и национални програми, конкурси и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 
- използване на възможностите на проекти и програми; 
- наем от движимо и недвижимо имущество. 
Финансово счетоводната отчетност да бъде съобразена със законовите норми. Да се 

изготвят месечни и тримесечни финансови отчети, които да се представят в общината. Да се 
водят грижливо и редовно приходно-разходните документи. 

В срок до 31 март, всяка година читалищните настоятелства да изготвят финансов отчет 
за предходната година и да го приемат на отчетно събрание. 

 



 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищата в община Раковски организират своята дейност, като спазват основните 

принципи в Закона за народните читалища, като самостоятелни юридически лица.  
Всяко читалище да поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен 

орган – общото събрание, а през времето, в което не функционира–от законно избрано 
читалищно настоятелство.  

Председателите на народните читалища в срок до 10 ноември представят на Кмета на 
общината предложения за своята дейност през следващата година. 

 
 
VI. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
 
Обновяване и поддържане на материално-техническата база и сградния фонд на 

читалищата чрез използване на възможности за допълнителни финансови средства по 
Програми и проекти. 

Стремеж за добро стопанисване на наличните музейни експонати, сценични костюми 
и библиотечен фонд и поддържане на сградата чрез извършване на малки частични ремонти. 

 
VII. ПАРТНЬОРСТВА 

 
Основи партньори в дейността на читалищата са Община Раковски, кметствата, 

училищата, детските градини, църквите, клубовете на пенсионера, НПО и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ  
ЗА 2017 Г. 

/КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧИТАЛИЩА/ 
 
 
 
 
НЧ „ХР. БОТЕВ” С. БОЛЯРИНО 
 
Януари 

 БАБИНДЕН  
Март  

 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 
 ПЪРВА ПРОЛЕТ 

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА 

Юни  
 ДЕН НА БОТЕВ 

Септември  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

Декември 
 КОЛЕДНО ШОУ ЗА ДЕЦА 

 
 
 
НЧ „ХР. БОТЕВ” С. ЧАЛЪКОВИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 144 Г. ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ 
Март  

 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА И БАБА МАРТА 
 ТРЕТИ МАРТ 

Април  
 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 ВЕЛИКДЕНСКА ПРОГРАМА  
 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА  

Май  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 УЧАСТИЕ НА ГФА „ДЕТЕЛИНИ” В СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР „БАЛКАНФОЛК” 
 ДНИ НА КУЛТУРАТА /ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 

Юни  
 КОНКУРС РИСУНКА НА АСФАЛТ 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 
 КОЛЕДНО –НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ШИШМАНЦИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
 ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА ЛУИС КАРОЛ 

Февруари 
 С ТВОРЧЕСТВОТО НА ПУШКИН 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

Март  
 „БАБА МАРТА”-ТЪРЖЕСТВО, ИЗЛОЖБА НА МАРТЕНИЦИ 
 ТРЕТИ МАРТ 
 ДЕН НА ЖЕНАТА-ТЪРЖЕСТВО 
 130 Г. Д. ДЕБЕЛЯНОВ 

Април  
 195 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Г. РАКОВСКИ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 БОЯДИСВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА И ИЗЛОЖБА  

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА  

Юни  
 ДЕН НА ДЕТЕТО-ЗАБАВНИ ИГРИ 
 ДЕН НА БОТЕВ 

Юли  
 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 
Август  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА” 
 СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА 

Септември  
 ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ 

 
Ноември  

 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО- ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Декември 

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С МУЗИКАТА НА НИКОЛА ГАНЧЕВ” 
 ИЗЛОЖБА НА СУРВАЧКИ И КОЛЕДУВАНЕ 
 КОЛЕДНО –НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

 
НЧ „ПЕТКО МАНДАЖИЕВ” С. МОМИНО СЕЛО 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 ДЕН НА ЛОЗАРЯ 
 ТРИФОНЗАРЕЗАН 

Март  
 „БАБА МАРТА” И ДЕН НА САМОДЕЕЦА 
 ТРЕТИ МАРТ 
 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 
 ПЪРВА ПРОЛЕТ- СРЕЩА С НИКОАЛЙ ЧАПАНСКИ 

Април  
 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА-СЕДЯНКА 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 ЦВЕТЯ В МОЯ РОДЕН ДОМ- КОНКУРС ЗА ЦВЕТНИЦА 
 ВЕЛИКДЕНСКО ТЪРЖЕСТВО 

Май  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ГОЗБИ С УЧАСТИЕТО НА ГАЛЯ АСЕНОВА И АНГЕЛ АНГЕЛОВ 
 ДНИ НА КУЛТУРАТА /ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 



 

 

Юни  
 ДЕН НА ДЕТЕТО 
 УЧАСТИЕ В С. ПРОЛОМ 
 ЕНЬОВДЕН – ПОХОД ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 

Юли  
 „ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!” – ЛЯТНА РАБОТА С ДЕЦА, ИЗЛЕТ 

Август  
 ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 

 
Септември  

 ЗДРАВНА БЕСЕДА ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЪРЦЕТО 
Октомври  

 ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 
 СВЕТОВЕН ДЕН НА СЕЛСКИТЕ ЖЕНИ- СРЕЩА 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 
  НИКУЛДЕН, ИГНАЖДЕН - СЕДЯНКА 
 КОЛЕДУВАНЕ 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 

 
НЧ „ПРОСВЕТА” С. БЕЛОЗЕМ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
 ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ -145 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Й. ЙОВКОВ 

Февруари 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 144 Г. ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ 

Март  
 1-ВИ МАРТ УКРАСЯВАНЕ НА ДЪРВО-МАРТЕНИЦА 
 ТРЕТИ МАРТ 
 21-ВИ МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЕЗИЯТА 

Април  
 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА  
 ЛАЗАРУВАНЕ 
  ИЗЛОЖБА НА ШКОЛАТА ПО РИСУВАНЕ 

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА / ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 
 КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 
 X ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 
 УЧАСТИЕ В С. ПОРОС, ГЪРЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 

Юни  
 ДЕН НА БОТЕВ 
 ЕНЬОВДЕН 

Август  
 МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ ФЕСТИВАЛ 

Септември  
 132 Г. ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ- ФОТО ИЗЛОЖБА 
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 

Октомври 
 ОТКРИВАНЕ НА ТОРЧЕСКИ СЕЗОН 2017/2018 Г. 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
 ИЗЛОЖБА НА ШКОЛАТА ПО РИСУВАНЕ 

Декември 
 ИЗЛОЖБА „СВЕТА КОЛЕДА” 
 КОЛЕДНО ВЕСЕЛИЕ 

 



 

 

 
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ” С. СТРЯМА 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
 ВИКТОРИНА С ДЕЦА ОТ 2-РИ КЛАС 

Февруари 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

Март  
 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА- КОНЦЕРТ ОТ САМОДЕЙЦИ 
 ТРЕТИ МАРТ 
 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 

Април  
 КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЧЕТЕЦ  И ВИКТОРИНА  С ДЕЦА ОТ 3-ТИ КЛАС 
 ВЕЛИКДЕНСКО ХОРО 
 ВЕЛИКДЕНСКИ КУЛИНАРНА  ИЗЛОЖБА  

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ ДОП. ПРОГРАМА/ 
 УЧАСТИЕ НА ДТС „СТРЯМАЛИЙЧЕ” В ТФ „ЖИВА ВОДА” ГР. ХИСАРЯ 

Юли  
 ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ-РАБОТА С ДЕЦА 

Август  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 

Септември  
 ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – ТЪРЖЕСТВО 

Октомври 
 КОНКУРС РИСУНКА „ЗЛАТНА ЕСЕН” 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Декември 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 
 КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА СУРВАЧКА 
 КОНЦЕРТ ОТ САМОДЕЙЦИ 

 
 
НЧ „ПЕТЪР БОГДАН БАКШЕВ” ГР. РАКОВСКИ 
 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Март  

 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА - СЕДЯНКА 
Април  

 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА  
Май  

 ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА 24-ТИ МАЙ 
Юни  

 УЧАСТИЕ В МФ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” ГР СВИЛЕНГРАД 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР В АРБАНАСИ 
 

Юли  
 УЧАСТИЕ В В С. ДОРКОВО 
 УЧАСТИЕ В ХРАМОВ ПРАЗНИК НА АРАПОВСКИ МАНАСТИР 

 
Август  

 УЧАСТИЕ В СЪБОР „БОГОРОДИЧНА СТЪПКА” –СТАРА ЗАГОРА 
 УЧАСТИЕ В КОНКУРС „РЕЧНИ НОТИ” ТУТРАКАН 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

Декември 



 

 

 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 
 

НЧ „ЧЕСТОЛЮБИЕ” ГР. РАКОВСКИ 
 
Януари 

 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАСКИ 
 ИЗЛОЖБА „КАЛЪЧЛИЙЦИ” 

Февруари 
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА 
 ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБИ НА  КУКЕРСКИ МАСКИ И „КАРИКАТУРИ” 
 МАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА 

Март  
 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА И ИЗЛОЖБА НА МАРТЕНИЦИ 
 УЧАСТИЕНА КУКЕРСКИЯ СЪСТАВ В СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ 
 ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА  – ПЪРВА ПРОЛЕТ 
 ДЕН НА ПОЕЗИЯТА 
 РИСУВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА 

Април  
 

 ДЕН НА ШЕГАТА-ЛЪЖОВЕН ДЕН 
 ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА-ЧЕТЕМ  НА ОТКРИТО 

Май  
 ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА- ИЗЛОЖБА 
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ 
 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

Юни  
 ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА 

 
Юли/ Август  

 ЗДРАВНА БЕСЕДА  
 АРТ ТЕРАПИЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 

Септември  
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА ЧУШАТА И ДОМАТА, КЕШКЕКА 

Октомври  
 

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗИКАТА 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
Декември 

 ДЕН НА БОРБА СЪС СПИН 
 ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
 КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ  

 
 
 

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 МФ „КУКОВЕ” 
 ВИНАРИЯ 2017 Г. 
 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ 

Март  
 ДЕН НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ 
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК- ШЕСТВИЕ  
 УЧАСТИЕ В КУКЕРСКИ ПРАЗНИЦИ В  ШИРОКА ЛЪКА И ЯМБОЛ 
 ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДАРЪЦИ „БЛАГОДАРЯ ТИ МАМО” 
 УЧАСТИЕ В „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” СТАРА ЗАГОРА 

Април  
 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА – КОМЕДИЙНО ШОУ 



 

 

 ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ 
 КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВО ЯЙЦЕ 
 196 Г. Г. РАКОВСКИ  
 141 Г. ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ/ БИБЛИОТЕКА/ 
 СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА 
 151 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА П. СЛАВЕЙКОВ 

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ ДОП. ПРОГРАМА/ 
 УЧАСТИЕ  В  С. МОМИНО СЕЛО –СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 УЧАСТИЕ В С. БЕЛОЗЕМ – ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ „ЯНКО ПЕТРОВ” С. ГЪЛЪБОВО 

Юни  
 ДЕН НА ДЕТЕТО 
 „ЧЕТИ С МЕН” СЪВМЕСТНО С НЧ „П. Б. БАКШЕВ” 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА КАТОЛИЦИТЕ В С. ОРЕШ 
 УЧАСТИЕ В ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В ГР. СВИЛЕНГРАД „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 
 ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО 

Юли  
 УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ГР. 

РАКОВСКИ 
 ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР НА ДЕЦАТА В ГБ „ПАНОРАМА” ПАМПОРОВО 
 УЧАСТИЕ В ХРАМОВ ПРАЗНИК НА АРАПОВСКИ МАНАСТИР 
 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В С. ДОРКОВО 

Август  
 УЧАСТИЕ В БИРФЕСТ 2017 
 132 Г. ОР РОЖДЕНИЕТО НА ДОРА ГАБЕ 
 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НЕСЕБЪР 2017” 
 КРАЙВЕТСКИ ВЕЛОМАРАТОН 

Септември  
 ФЕСТИВАЛ НА СЕЛСКАТА КУХНЯ -РАКОВСКИ 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА В С. ТРУД 
 УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛА В С. КУРТОВО КОНАРЕ, БРЕСТОВИЦА 
 УЧАСТИЕ В БАЛКАНСКА ТАНЦОВА СПАРТАКИАДА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Октомври  
 101 Г. ОТ СМЪРТТА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 
 5-ТИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „СЛАВ БОЙКИН” 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ- ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ, ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА 
 КОНКУРС „БУДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ” 

Декември 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 № 237 

 
  Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Определяне представители на Общински съвет - Раковски в Общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:                                                         

  
Определя за свои представители в Общинския съвет за намаляване на риска от 

бедствия следните общински съветници: 
 
1. Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски. 

 
 
МОТИВИ: Законът за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, обнародван в 
Държавен вестник, бр. 51 от 05.07.2016 г., в сила от 05.07.2016 г., § 56 от заключителните 
разпоредби, във връзка с чл. 65а ал. 1 предвиди, че в срок до два месеца от влизането в сила 
на закона в общините се създават съвети за намаляване на риска от бедствия.  

Съгласно чл.65б от Закона за защита при бедствия, общинският съвет за намаляване на 
риска от бедствия разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската 
програма за намаляване на риска от бедствия, разработва, преразглежда и актуализира 
общинския план за защита при бедствия, прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по 
чл.64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на 
територията на общината.  
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия е помощен орган на кмета на 
общината, който го подпомага при изпълнение на дейностите по чл. 65 от Закона за защита 
при бедствия. Съгласно чл. 65а, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, съветът се 
председателства от кмета на общината и се представлява от него. Поименният състав на 
съвета се определя със заповед на кмета на общината. Съгласно чл. 65а, ал. 2 от закона, 
членове на съвета са заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, 
представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, 
юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи 
отношение към намаляването на риска от бедствия. 
 
 
 
 
 
 
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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 238 

 
    Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране 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. 
на ОбС - Раковски във връзка с отдаване под наем на водоеми и рибарници – частна 
общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Раковски и чл. 4 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти общинска собственост на Община Раковски 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 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:  
 

Землище Имот № Площ дка НТП АОС № 
Болярино 000335 5.369 Рибарник 161/05.11.1999 
Болярино 000333 4.727 Рибарник 162/05.11.1999 
Болярино 000330 16.846 Рибарник 163/05.11.1999 
Болярино 000328 16.884 Рибарник 164/05.11.1999 
Болярино 000326 20.550 Рибарник 165/05.11.1999 
Болярино 000121 26.725 Рибарник 166/05.11.1999 
Белозем 000041 89.797 Водоем 63/11.01.1999 
Белозем 000043 31.234 Водоем 152/05.11.1999 

 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем:  
 

Землище Имот № Площ дка НТП АОС № 
Болярино 000335 5.369 Рибарник 161/05.11.1999 
Болярино 000333 4.727 Рибарник 162/05.11.1999 
Болярино 000330 16.846 Рибарник 163/05.11.1999 
Болярино 000328 16.884 Рибарник 164/05.11.1999 
Болярино 000326 20.550 Рибарник 165/05.11.1999 
Болярино 000121 26.725 Рибарник 166/05.11.1999 
Белозем 000041 89.797 Водоем 63/11.01.1999 
Белозем 000043 31.234 Водоем 152/05.11.1999 

 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Определя срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 18 /осемнадесет/ лева за дка/годишно.  
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търга и сключването на договор. 
 
 



 

 

МОТИВИ: Във връзка с постъпили заявления вх.№ 94И-157-1/27.10.2016 г. от Иван Цонев Биков и 
вх.№ 26-620-1/09.11.2016 г. от “МУЛЕН РУЖ” ООД, с молба да бъдат включени за отдаване под 
наем следните водоеми и рибарници: 
 

Землище Имот № Площ дка НТП АОС № 
Болярино 000335 5.369 Рибарник 161/05.11.1999 
Болярино 000333 4.727 Рибарник 162/05.11.1999 
Болярино 000330 16.846 Рибарник 163/05.11.1999 
Болярино 000328 16.884 Рибарник 164/05.11.1999 
Болярино 000326 20.550 Рибарник 165/05.11.1999 
Болярино 000121 26.725 Рибарник 166/05.11.1999 
Белозем 000041 89.797 Водоем 63/11.01.1999 
Белозем 000043 31.234 Водоем 152/05.11.1999 

 
 
 
 
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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 

 
 
 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 239 

 
   Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-
ПП, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 713223, 
местност „Амзъ келеме” в землището на гр. Раковски за образуване на УПИ-713 223 - Жилищно 
строителство, за обект: „Жилищна сграда”, транспортен достъп; трасета за външно 
водоснабдяване; канализация; електроснабдяване.  
 
На основание: чл. 124 а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, 
ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 

На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП- ПП на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението,  съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 713 223, местност „Амзъ келеме” в 
землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 713 223 - Жилищно строителство, за обект: 
„Жилищна сграда”. 
 
Обхват: ПИ-713 223 – пасище, мера, местност „Амзъ келеме”, в землището на гр.Раковски  
Контактна зона: ПИ 713 222; ПИ 713 224; ПИ 700 344 и ПИ- 713 204 - полски път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.                                                                 
Цели и задачи на проекта:  промяна на предназначението на ПИ 713 223, местност „Амзъ 
келеме” в землището на гр. Раковски, община Раковски от земеделска земя по смисъла на 
ЗСПЗЗ в урегулиран поземлен имот за застрояване, като се предвижда предназначението му да 
бъде за „Жилищна сграда”. 
                                                             
    Да се предвиди разширение на полски път от северозапад на имота за сметка на границите 
на имота на инвеститора. 
    Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 
ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от 
ЗОЗЗ. 
    Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласувана със с-р „ПП“ при ОДП Пловдив. С план-схемите 
за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА  на основание  чл. 124 б от ЗУТ, Задание за изработване  на  ПУП-ПРЗ и  
ПУП-ПП. 
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, 
които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, 
местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване 
изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 



 

 

 
 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет Раковски: 

3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ за 
Жилищно строителство, образуван от поземлен имот № 713 223, м. „Амзъ келеме“ в землището 
на гр. Раковски, през поземлен имот с № 713 204 - полски път, публична общинска собственост. 

3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от поземлен имот с № 713 204 - полски път, публична общинска 
собственост, за промяна на предназначението в път с трайна настилка. 

3.3. Възлага на Георги Георгиев Плачков и Стефка Августинова Плачкова, двамата от гр. 
Раковски, собственици на поземлен имот № 713 223, м. „Амзъ келеме“ от КВС на гр. Раковски, от 
който се образува УПИ за Жилищно строителство, да проведе процедурата за промяна на 
предназначението на частите от поземления имот с № 713 204. 

3.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на 
общината и в един местен вестник  /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ/. 

 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 94Н-01-41 от 17.11.2016 г. на 
инж. Недялка Коева - пълномощник на Георги Георгиев Плачков и Стефка Августинова Плачкова, 
за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП- ПП, 
съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 713 223, 
местност „Амзъ келеме” в землището на гр. Раковски за образуване на УПИ-713 223 - Жилищно 
строителство, за обект: „Жилищна сграда”, транспортен достъп; трасета за външно 
водоснабдяване; канализация; електроснабдяване и други. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ 
и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение, Документ за собственост и Пълномощно. 
 
 
 
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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 



 

 

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 № 240 

 
     Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП- ПП, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 713 
221, местност „Амзъ келеме” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 713 221 - 
Жилищно строителство, за обект: „Жилищна сграда”, транспортен достъп; трасета за външно 
водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 
 
На основание: чл.124 а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ  и чл. 59, 
ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 

На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП-ПП на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението,  съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 713 221, местност „Амзъ келеме” в 
землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 713 221 - Жилищно строителство, за обект: 
„Жилищна сграда”. 
 
Обхват: ПИ-713 221-пасище мера, местност „Амзъ келеме” в землището на гр. Раковски  
Контактна зона: ПИ 713 220; ПИ 713 222; ПИ 700 344 и ПИ 713 204 - полски път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.                                                                 
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на ПИ 713 221, местност „Амзъ 
келеме” в землището на гр. Раковски, община Раковски от земеделска земя по смисъла на 
ЗСПЗЗ в урегулиран поземлен имот за застрояване, като се предвижда предназначението му да 
бъде за „Жилищна сграда”. 
    Да се предвиди разширение на полски път от северозапад на имота за сметка на границите 
на имота на инвеститора. 
 
                                                           
    Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 
ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от 
ЗОЗЗ. 
    Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласувана със с-р „ПП“ при ОДП Пловдив. С план-схемите 
за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА  на основание  чл. 124б  от  ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП. 
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, 
които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, 
местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване 



 

 

изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет Раковски: 

3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ за 
Жилищно строителство, образуван от поземлен имот № 713 221, м. „Амзъ келеме“ в землището 
на гр. Раковски, през поземлен имот с № 713 204 - полски път, публична общинска собственост. 

3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от поземлен имот с № 713 204 - полски път, публична общинска 
собственост за промяна на предназначението в път с трайна настилка. 

3.3. Възлага на Гергана Георгиева Лачева от гр. Раковски, собственик на поземлен имот № 
713 221, м. „Амзъ келеме“ от КВС на гр. Раковски, от който се образува УПИ за Жилищно 
строителство, да проведе процедурата за промяна на предназначението на частите от 
поземления имот с № 713 204. 

3.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на 
общината и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
      
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 94Н-01-42 от 17.11.2016 г. на 
инж. Недялка Коева - пълномощник на Гергана Георгиева Лачева, за разрешение за изработване 
на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП- ПП, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от 
ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 713 221, местност „Амзъ келеме” в 
землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ- 713 221 - Жилищно строителство, за обект: 
„Жилищна сграда”, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; 
електроснабдяване и други. 
 Към   искането   са  приложени  следните  документи: Техническо задание за изработване 
на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за 
имотите, съществуващо положение,  Документ за собственост и Пълномощно. 
 

 
 
 
 

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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  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 № 241 

 
Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП- 
ПП, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за поземлени имоти ПИ-034 141; 
ПИ-034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; ПИ-034 220; ПИ-034 239 и ПИ-034 240,  местност „Перселик” в 
землището  на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив, за образуване на два нови 
квартала с идентификатори: квартал 145, квартал 146 и нови УПИ за жилищно застрояване: от 
УПИ- І÷ ХХVІ в квартал 145  и нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ - І÷ХХІІІ , УПИ- ХХVІ,  УПИ- 
ХХVІІІ  ÷ УПИ-ХLІ в кв. 146, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; 
електроснабдяване. 
 
На основание: чл.124 а от ЗУТ, чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка  с  чл.29  от  ЗОЗЗ  и чл.59, 
ал.1 и чл.110, ал.1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект  за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП- ПП на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението,  съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, поземлени имоти ПИ-034 141; ПИ-034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; 
ПИ-034 220; ПИ-034 239 и ПИ-034 240,  местност „Перселик” в землището  на с. Стряма, Община 
Раковски, област Пловдив, за образуване на два нови квартала с идентификатори: квартал 145 и 
квартал 146 и нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ І÷ ХХVІ в кв. 145 и нови УПИ за жилищно 
застрояване: от УПИ І÷ХХІІІ, УПИ ХХVІ, УПИ ХХVІІІ÷УПИ ХLІ в кв. 146. 
 
 

            Обхват: 034 141; ПИ 034 143; ПИ 034 149; ПИ 034 172; ПИ 034 220; ПИ 034 239 и ПИ 034 240, 
находящи се в местността „Перселик” в землището на с. Стряма, Община Раковски.  

            Контактна зона: ПИ 034 225; ПИ 034 155; ПИ 034 239; ПИ 034 219; ПИ 034 008; ПИ 000 010 и 
населено място. 

 
Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ.                                                                 
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на поземлени имоти ПИ 034 141; ПИ 
034 143; ПИ 034 149; ПИ 034 172; ПИ 034 220; ПИ 034 239 и ПИ 034 240, местност „Перселик” в 
землището на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив, от земеделска земя по смисъла на 
ЗСПЗЗ в урегулирани поземлени имоти за застрояване, като се предвижда предназначението им 
да бъде за „Жилищни сгради”. 
    Да се предвиди продължение на съществуващата улица м/у осови точки 153÷218÷219÷ 235, 
съществуваща на място с ширина 14.00 м. Да се проектират две свързващи улични отсечки м/у 
двете съществуващи улици и един тупик. ПИ 034 141 - полски път и част от ПИ 034 143 - пасище, 
мера да се оформят като улична отсечка с ширина 14.00 м. Между двете осови точки 218÷219 да 
се проектира улична отсечка с ширина 10.00 м. По този начин се оформят два нови квартала с 
временни номера 145 и 146. 
 
        Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 
ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от 
ЗОЗЗ. 



 

 

    Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласувана със с-р „ПП“ при ОДП Пловдив.  
    Новообразуваните УПИ да са с размери, отговарящи на чл. 19, ал. 1 т. 4, при спазване на чл. 31, 
чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното 
УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА  на основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП. 
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, 
които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, 
местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ, при спазване 
изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 29 ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет Раковски: 

3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ-та за 
Жилищно строителство, образуван от поземлен имот ПИ 034 141 - полски път публична общинска 
собственост и част от ПИ 034 143 - пасище, мера, публична общинска собственост. 

3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от ПИ 034 141 - полски път публична общинска собственост и част от 
ПИ 034 143 - пасище, мера, публична общинска собственост за промяна на предназначението в 
път с трайна настилка. 

3.3. Възлага на Кмета на Община Раковски, собственик на ПИ 034 141; ПИ 034 143; ПИ 034 149; 
ПИ 034 172; ПИ 034 220; ПИ 034 239 и ПИ 034 240, местност „Перселик” в землището на с. Стряма, 
Община Раковски, от който се образуват УПИ-та за Жилищно строителство да проведе 
процедурата за промяна на предназначението им. 

3.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на 
общината и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
 
         
МОТИВИ: В деловодството  на  ОбА  Раковски  съм депозирал мое  искане   с   вх. №92-303-2 от 
22.11.2016г., за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП- ПП, съгласно чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ,  
представляващи поземлени имоти ПИ-034 141; ПИ-034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; ПИ-034 220; ПИ-
034 239 и ПИ-034 240,  местност „Перселик” в землището  на с. Стряма, Община Раковски, 
област Пловдив, за образуване на два нови квартала с идентификатори: квартал 145 и кв. 146 и  
нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ- І÷ ХХVІ в кв. 145 и нови УПИ за жилищно застрояване: от 
УПИ І÷ХХІІІ, УПИ ХХVІ, УПИ ХХVІІІ÷УПИ ХLІ в кв. 146, транспортен достъп; трасета за външно 
водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица-предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение. 
 
 
 
 
 
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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             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 № 242 
 

Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен План на Трасета за външно 
водоснабдяване и канализация, преминаващи през ПИ 034 149 - канал; ПИ-034 239 - пасище, 
мера; ПИ 034 240 - пасище, мера и ПИ 034 155 - улица, местност „Перселик” в землището на с. 
Стряма, Община Раковски, за захранване на УПИ VІІІ-790 - Стопанска дейност /ПИ 034 314/ в 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, трасе за външно 
водоснабдяване и канализация. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 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:  
 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за ПУП- Парцеларен План за Трасета за 
Външно водоснабдяване и канализация, преминаващи през ПИ 034 149 -канал; ПИ 034 239 - 
пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера и ПИ 034 155 - улица,  местност „Перселик” в 
землището на с. Стряма, Община Раковски за захранване на УПИ VІІІ-790 - Стопанска дейност” 
/ПИ 034 314/ в местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски. 
 
Обхват: ПИ 034 149 - канал; ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера и ПИ 034 155 - 
улица, местност „Перселик” в землището на с.Стряма, Община Раковски.   
                                                            
Цели и задачи на проекта: ПУП-Парцеларен План за Трасета за Външно водоснабдяване и 
канализация, за захранване на УПИ VІІІ-790 - Стопанска дейност” /ПИ 034 314/ в местност 
„Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски. 
 
    Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 
ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от 
ЗОЗЗ. 
    Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на имота. Да се определят 
сервитутните им ивици.  
    Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 
     
2. ОДОБРЯВА на основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПП. 
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, 
които преминават през имоти публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, 
горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при 
спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 

 
1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години. 
2. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 

определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на 
общината и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
 
 
 



 

 

МОТИВИ: В деловодството  на  ОбА  Раковски  е  постъпило  искане   с   вх. №26-2161-2 от 12.10.2016 
г. на „Ленокс Груп“ ЕООД, за разрешение за изработване на проект за ПУП- Парцеларен План за 
трасета за Външно водоснабдяване и канализация, преминаващи през ПИ 034 149 - канал; ПИ 
034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера и ПИ 034 155 - улица, местност „Перселик” в 
землището на с. Стряма, Община Раковски за захранване на УПИ VІІІ-790 - Стопанска дейност 
/ПИ 034 314/ в местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, трасе за 
външно водоснабдяване и канализация. 
Към  искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на  ПУП-
ПП, Скици на имота, Основни данни за имотите, съществуващо положение и Документ за 
собственост.  
 
 
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 - за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

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 № 243 

 
Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община 
Раковски – 2016-2020 год.“. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 36б от Правилник за прилагане на Закон за 
социалното подпомагане 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 

Приема разработената Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Раковски – 2016-2020 год.“. 
 
МОТИВИ: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Община Раковски,  изготви „Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Раковски – 2016 – 2020 год.“.  
 Законът за социалното подпомагане и Правилникът за прилагането му въвеждат 
законодателна рамка в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, 
закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на 
базата на анализ на потребностите от социални услуги. Промените в основните документи, 
определящ държавната социална политика, имат за цел осигуряване на равен достъп до 
качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. Настоящата стратегия 
има за цел да постави основата на планиране на социалните услуги на общинско равнище 
за периода 2016 – 2020 година. Стратегията е отворен документ, който подлежи на промени в 
зависимост от потребностите на хората и измененията в нормативната уредба.  
 Обхватът на стратегията включва представянето на широк кръг социално-икономически 
проблеми, демографските тенденции, общото състояние на сектора „социални услуги“ в 7-те 
населени места в Община Раковски, както и осигурените ресурси (финансови и човешки), 
достъпа, капачитета и качеството на наличните услуги, изграждането на визия и 
предприемането на мерки за постигането им с оглед най-пълното задоволяване на 
идентифицираните потребности на рисковите групи и равнопоставеност на отделните 
общини в предоставянето на услуги близо до хората.    
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 2                                 
 
 
 
 
                                                 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 – 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  
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 № 244 

 
Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране 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. на 
ОбС - Раковски във връзка с отдаване под наем на част от сграда - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Раковски и чл. 2, т. 1 и чл. 9 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под 
наем на имоти общинска собственост на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

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.  следнитя имот:  

Стая № 9 с площ от  29 кв. м., находяща се на втори етаж от сграда “Битов Комбинат”, 
ситуирана в УПИ – VІІІ-640, кв. 80 по регулационния план на с. Белозем, Община Раковски, 
Пловдовска област, АОС № 1150/01.06.2005 г. 

 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдаден под наем:  

Стая № 9 с площ от  29 кв. м., находяща се на втори етаж от сграда “Битов Комбинат”, 
ситуирана в УПИ – VІІІ-640, кв. 80 по регулационния план на с. Белозем, Община Раковски, 
Пловдовска област, АОС № 1150/01.06.2005 г. 

 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Определя срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 5.40 /пет лева и четиридесет стотинки/ за кв. 
м./месечно.  
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търга и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление, вх.№ 94И-2754-1/02.11.2016 г. от Иванка Стефанова 
Методиева, с молба да бъде включена за отдаване под наем стая № 9 с площ от 29 кв. м., 
находяща се на втори етаж от сграда “Битов Комбинат”, ситуирана в УПИ – VІІІ-640, кв. 80 по 
регулационния план на с. Белозем, Община Раковски, Пловдовска област, АОС № 
1150/01.06.2005 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 – за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 245 
 

Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Промяна формата на собственост на имот от публична общинска собственост 
/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, 
област Пловдив, а именно: 
            - Поземлен имот № 000502 с НТП „Др.селкост.т.”, състоящ се от 0,490 дка, находящ се в 
землището на гр. Раковски, местността „Саят”, акт за общинска собственост № 
2452/16.10.2009 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 № 000502 с НТП „Др.селкост.т.”, състоящ се от 0,490 дка, находящ се в 
землището на гр. Раковски, местността „Саят”, акт за общинска собственост № 
2452/16.10.2009 г.                
 
 
 
 МОТИВИ: С Решение № 173 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 11/28.07.2016 г., 
е дадено съгласие за промяна НТП на гореописания имот - ПОС съгласно скица-проект 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 
комисия и след извършена проверка на място и съставен констативен протокол  е извършена 
промяна в НТП на имота, описан по-горе от “Пасище, мера” в “Др.селкост.т.” 
  
   
 
 
 
 
  
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 – за   
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 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 № 246 
 

Взето с Протокол № 16/30.11.2016 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 учредяване право на ползване на имот - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Раковски /НРПУРОИ/ 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

        1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2016 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с 
протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с учредяване безвъзмездно право на ползване на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 54, 
ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/, следния имот -  частна общинска собственост: 
 ПИ № 045025, с площ 2,879 дка, находящ се в землището на с. Чалъкови, община 
Раковски, област Пловдив, местността “Исаците”, АОС №4038/15.08.2016 г. 
       2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел с обществено полезна дейност „Ловно-рибарско дружество Средногорец“ 
град Брезово, представлявано от Радньо Манолов - председател на УС. 
      3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване -10/десет/ год. 
      4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме законовите действия за 
сключване на договор. 

 
 
 
 
МОТИВИ:  В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с 
вх. № 26-1299-1/24.11.2016 г. от Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност 
„Ловно-рибарско дружество Средногорец”, БУЛСТАТ 115631175, адрес: гр. Брезово, ул. ”Г. 
Димитров” № 8 с председател Радньо Нанев  Манолов за учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху общински имот - ПИ № 045025, с площ 2,879 дка, находящ се в землището на с. 
Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, местността “Исаците”, АОС №4038/15.08.2016 г.. 
Твърди се необходимост за ползването за развъдник и изграждане на воалер за отглеждане на 
фазани и полудиви патици.  

Видно от скица № К03417/09.08.2016 г. на ОСЗ Раковски, имотът е с отразен Начин на 
трайно ползване: „Широколистна гора“. Предоставянето за ползване на СНЦОПД „Ловно-
рибарско дружество Средногорец“ би било с полезен резултат, тъй като ефективно ще 
обслужи интересът на значителен брой лица - членуващите в Сдружението и всички други, 
ползващи се от подобрената материална база. 
 
  
 
 
 
 



 

 

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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 № 247 

 
Взето с Протокол № 16/30.11.2016 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 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 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, и въз основа на 
обсъждания на заседанието на Общински съвет - Раковски,  
 

Р Е Ш И:  
 

Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на община Раковски за 
2016 год., както следва: 
Функция II – Отбрана и сигурност - 818лв. 
-  дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 818.00 лева.  
Функция III – Образование – 9987лв.  
 - дейност 311 Детски градини  - увеличение на плана за капиталови разходи с 6987.00 лв. 
- в дейност 322 Общообразователни училища - увеличение на плана за капиталови разходи с  
3000 лв. 
Функция IV –Здравеопазване – 43 200лв. 
- в дейност 431 Детски ясли - увеличение на плана за капиталови разходи с 43 200лв. 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС – 40 541 лв. 
- в дейност 603 – Изграждане на вътр. кан. мрежа, КПС с тласкател и реконстр. на водопр. 
мрежа в кв. Парчевич /строителени и авторски надзор/ – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 39 278 лв. 
- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа – увеличение на плана за 
капиталови разходи с 1 263 лв. 
Функция VIII – Икономически дейности и услуги – 27 541 лв. 
- в дейност 832 – Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на пътища – 
намаление на плана за капиталови разходи с 40 478 лв. 
- в дейност 849 – Други дейности по транспорта – увеличение на плана за капиталови разходи с 
68 019 лв. 

- Обща сума на увеличение на капиталовите разходи – 122 086 лв. 
        Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 
2998,§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на стойност 115 099 лв. Средствата 
за капиталови разходи във функция „Образование” – дейност 311 Детски градини – увеличение 
на плана за капиталови разходи, ще бъдат осигурени от делегирания бюджет на съответния 
второстепенен разпоредител на стойност 6 987 лв. 

 
 
 
МОТИВИ: Необходимо е да бъде извършена актуализация на разчета за капиталови 

разходи в частта „Държавни дейности” и “Местни дейности”, съгласно приложение № 2.  
След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи на 

второстепените разпоредители. С генерираните остатъци по банковите бюджетни сметки 
съгласно отчет към 31.10.2016год. ще бъде закупено необходимото оборудване. Средствата за 
капиталови разходи във функция „Образование” ще бъдат осигурени от делегирания бюджет 
на съответния второстепенен разпоредител. 

 



 

 

Отделно от това, с оглед осъществяване на благоустройствени мероприятия, а именно: 
изграждане на паркоместа по възлови точки в град Раковски, където се съсредоточават за 
спиране и паркиране множество автомобили, е необходимо да бъдат изразходвани 
средства. 

 
 

  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14       
Против: 3          
Възд.се: 3                                                                
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – против 
4. Татяна Янкова Изевкова – против 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – 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 
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 № 248 

 
Взето с Протокол № 16/30.11.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ на 
поземлен имот № 000 685 в Стопански двор в землището на гр.Раковски, за образуване на УПИ-І-
000 685-Производствена, складова и обществено–обслужваща дейност и УПИ-ІІ- 
000 685-Производствена, складова и обществено–обслужваща дейност. 

На основание: чл.124 а от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект  за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ на 
поземлен имот № 000 685, в Стопански двор в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ-
І-000 685 - Производствена, складова и обществено–обслужваща дейност и УПИ-ІІ-000 685 - 
Производствена, складова  и обществено–обслужваща дейност. 
 
Обхват: ПИ-000 685 в Стопански двор в землището на гр. Раковски 
Контактна зона: ПИ-20.3; ПИ-40.23; 0.678-Стопански двор; 0.673-Стопански двор и ПИ-0.25-полски 
път.  
 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.                                                                 
Цели и задачи на проекта:  Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ на поземлен имот № 000 685 в 
Стопански двор в землището на гр. Раковски за урегулирането му и образуване на УПИ-І-000 685-
Производствена, складова  и обществено–обслужваща дейност и УПИ-ІІ-000 685-Производствена, 
складова  и обществено–обслужваща дейност 
 
    Да се предвиди разширение на полски път от северната част на имота за сметка на границите 
на имота на инвеститора. 
    Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 
ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от 
ЗОЗЗ. 
    Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласувана със с-р „ПП“ при ОДП Пловдив.  
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА на основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ  
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, 
които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, 
местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ, при спазване 
изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 29 ал. 1 от Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ),  
 Общински съвет Раковски: 



 

 

         3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ І-000 685-
Производствена, складова и обществено–обслужваща дейност и УПИ ІІ - 000 685-Производствена, 
складова и обществено–обслужваща дейност, образувани от поземлен имот № 000 685, в 
Стопански двор в землището на гр. Раковски. 
 

3.2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 
 
 Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на 
общината и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ/. 
 
 
 
МОТИВИ: В деловодството  на  ОбА  Раковски  е  постъпило  искане   с   вх. №94В-1796-1 от 
07.11.2016г. на Галина Славова Георгиева, за разрешение за изработване на проект за Подробен 
устройствен план /ПУП/-ПРЗ на поземлен имот № 000 685 в Стопански двор в землището на гр. 
Раковски, за образуване на УПИ-І-000 685 - Производствена, складова  и обществено–
обслужваща дейност и УПИ-ІІ-000 685 - Производствена, складова и обществено–обслужваща 
дейност, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; 
електроснабдяване и други. 
Към   искането   са  приложени  следните  документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Основни данни за имотите в съществуващо 
положение,  Документи за собственост. 
 
 
  
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 – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за    
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 



 

 

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 № 249 
 

Взето с Протокол № 16/30.11.2016 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, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски 
 
По предложение на: Петър Терзийски – Зам. Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности”  
 

Р Е Ш И: 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Мария Летова Балджийска с ЕГН: 450418**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Рангел Рангелов Янков с ЕГН: 470325**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Лилия” № 30, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Харалан Маринов Огнянов с ЕГН: 760927**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Лале” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Мария Ченкова Калчева с ЕГН: 270304**** и постоянен адрес: с. Белозем,  
община Раковски, ул. „Йосиф Чавдаров” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Никола Петров Николов с ЕГН: 630516**** и постоянен адрес: с. Белозем,  
община Раковски, ул. „Гусла” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Йосиф Петров Павлов с ЕГН: 541206**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Георги С. Раковски” № 19, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Лиляна Николова Бойкина с ЕГН: 470901**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Любен Каравелов” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Стефана Иванова Рончева с ЕГН: 460409**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Тунджа” № 16, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

9. Григор Костадинов Григоров с ЕГН: 600718**** и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „Иван Вазов” № 72, в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 1        
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 – 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 – за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


