
 

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 № 318 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна състава на постоянни комисии към Общински съвет – Раковски  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2,  чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, от ЗМСМА, Решение № 
125 от 19.03.2017 г. и Решение № 126 от 25.03.2017 г.  на ОИК – Раковски 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
Изменя състава на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски, както следва: 
 
1. Комисия по здравеопазване и социална дейност 
     1. Петър Терзийски – Председател 
     2. Мария Нанчева – Зам. председател 
     3. Запрян Запрянов – член 
     4. Донка Неделчева – член 
     5. Димитър Димитров  – член  
     6. Татяна Изевкова – член  
     7. Мария Джатова – член  
 
2. Комисия по ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство 
    1. Младен Шишков – Председател 
    2. Любов Кориновска – Зам. председател 
    3. Виктор Узунов – член 
    4. Рангел Матански – член 
    5. Йосиф Ячев – член 
    6. Йордан Неделчев – член 
    7. Стефан Пенсов – член 
  
3. Комисия по бюджет и финанси 
    1. Любов Кориновска – Председател 
    2. Младен Мандраджийски– Зам. председател 
    3. Божидар Замярски – член 
    4. Донка Неделчева – член 
    5. Славейко Белчев – член  
    6. Петър Милков Антонов – член  
    7. Татяна Изевкова – член 
 
4. Комисия по образование, спорт, туризъм, култура и религия 
     1. Донка Неделчева – Председател 
     2. Божидар Замярски – Зам. председател 
     3. Мария Нанчева – член 
     4. Запрян Запрянов – член 
     5. Димитър Димитров – член  
     6. Йордан Неделчев – член  
     7. Ралица Сатанска – член 
 

 
 
 



 

 
 

МОТИВИ 
 
 С уведомително писмо с вх. № 673/16.03.2017 г., подадено до ОИК – Раковски, чрез 

Председателя на ОбС – Раковски, от Петър Ангелов Антонов – общински съветник от листата 
на ПП „ГЕРБ“, същият е уведомил, че по отношение на него е възникнала невъзможност да 
упражнява правомощията си като общински съветник. С Решение № 125, взето на  19.03.2017 
г. ОИК – Раковски /на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА/ прекратява пълномощията на 
Петър Ангелов Антонов като общински съветник, респ.  с Решение 126 взето на 25.03.2017 г. 
обявява за избан общински съветник следващия в списъкa  от листата на ПП „ГЕРБ“ – Запрян 
Петков Запрянов. Промяната в състава на Общински съвет – Раковски налага промяна в 
съставите на постоянните комисии. 
 
 
 
 
 
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: 
                                     /Славка Гълева/ 
 

 

 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 

 

 

 
 



 

 

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 № 319 

 
    Взето с Протокол № 21/29.03.2017 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 – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности”  
 

 
Р Е Ш И:  

 
Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 
1. Мария Серафимова Гроздева с ЕГН: 720217**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Георги Мичев” № 12 Е, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
2. Къна Бонева Загорчева с ЕГН: 330520**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Мусала” № 29, в размер на 50 / петдесет/ лева. 
 
3. Донка Иванова Петрова с ЕГН: 791201**** и постоянен адрес: с. Белозем, община Раковски, 

ул. „Димитър Ташев” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Запрян Стоев Запрянов с ЕГН: 670501**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, община Раковски, 

ул. „Дружба” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
5. Луиджо Кънчов Балджийски с ЕГН: 980203**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
6. Маргарита Николова Работова с ЕГН: 601029**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Алеко Константинов” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
7. Пламен Иванов Койрушки с ЕГН: 841031**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Яко Яковски” № 34, в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 
 
 
 
 
 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 
 
 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 № 320 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 

 
 
Относно: Подновяване на договора между Община Раковски и Управителя на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски“ ЕООД, ЕИК 115532871 (общинско 
лечебно заведение) за нов тригодишен период 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и чл. 63, ал. 4 от Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие срокът на договора за управление на „Многопрофилна болница за 
активно лечение – Раковски“ ЕООД, сключен между Община Раковски, представлявана от 
Кмета на общината и Д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството му на Управител на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски“ ЕООД, да бъде подновен за нов 
тригодишен период. 
 
 
МОТИВИ  
 

Постъпила е Докладна записка от Д-р Иван Йосифов Томбашки в качеството му на 
Управител на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД с вх. № 20-01-2/09.03.2017г., с която свежда до 
знанието ми, че на 24.04.2017г. изтича тригодишния период на договора му за управление на 
„МБАЛ – Раковски“ ЕООД. В докладната записка подробно са изложени данни и 
информация досежно липсата на задължения, своевременно изплащане на заплатите в 
пълен размер на персонала, посещаемостта на повереното му болнично заведение от 
пациенти и липсата на оплаквания, както и направената инвестиция на собствени средства в 
дълготрайни активи на стойност около 200`000лв., в това число и разширението на болницата. 
Намирам, че през последните години от управлението на „МБАЛ – Раковски“ ЕООД, Д-р 
Томбашки стопанисва и управлява добросъвестно и професионално болничното заведение, 
не са констатирани сигнали за нередности в дружеството, а и видно от представените 
финансови отчети, последното генерира добри приходи. 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
                          /Славка Гълева/ 
 
 
 
 
 
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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 № 321 

 
   Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2016 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от  ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 
137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 16, т. 4 от Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества с общинско имущество  
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет Раковски 
 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие финансовият резултат за 2016г. - печалба в размер на 11`838,04 лв. 
(единадесет хиляди, осемстотин тридесет и осем лева и четири стотинки), да остане за 
дружество „МБАЛ–Раковски” ЕООД. 
 
 
 
МОТИВИ 

 
           В «МБАЛ-Раковски» ЕООД през 2016г. по статистически показатели в областта и 
страната са реализирани инвестиции от първа необходимост и продължава разширението 
на болничното заведение със собствени средства. За осъществяване на допълнителни 
дейности, свързани с поддръжка и текущи разходи, „МБАЛ - Раковски“ ЕООД има нужда от 
финансови средства, респ. реализираната печалба ще бъде ползвана за тази цел.  

 
 
 
 
 
 
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: 
                                                                                                                         /Славка Гълева/ 
   
 



 

 
 
 
 
 
 
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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 № 322 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски 
за 2018 г. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т.12 и т.19 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.19 ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:   
 

Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2018 г. 
 
 
МОТИВИ 
 
           Съгласно чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, ежегодно до 30 април се 
приема годишен план за развитие на социалните услуги в общините на Република България, 
като в изготвения годишен план се съдържат плануваните дейности за следващата 
календарна година, а именно 2018-та, годишният план е разработен и съгласуван с Дирекция 
за социално подпомагане – Раковски. 

 
 

      
 
 
 
 
 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 

 



 

 

 

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 – 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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  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 № 323 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Изпълнение на задължения по ЗУО 
 
На основание: чл. 1, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
и в изпълнение на т. 9 от ОбПУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет – Раковски приема отчета за изпълнение на Общинската програма 
за управление на отпадъците през 2016 година. 
 
        
МОТИВИ 
 

Съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – кметът на 
общината информира ежегодно до 31 март Общински съвет за изпълнението на 
програмата през предходната календарна година. 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14      
Против: 0          
Възд.се: 6                               
 
 
                                              
               
 
                                                   
 
 
 
 
                                                   Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

     



 

 

 

 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – 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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 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 № 324 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Изпълнение на задължения по ЗООС 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и в изпълнение на раздел IV, т. 1  от ОбПООС 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет – Раковски приема отчета за изпълнение на Общинската програма 
за опазване на околната среда през 2016 година. 
 
               
МОТИВИ 
 

Съгласно чл. 79, ал. 5 от ЗООС – кметът на общината ежегодно внася в ОбС отчет за 
изпълнението на програмата за опазване на околната среда. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14     
Против: 0          
Възд.се: 6                                
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – 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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 



 

 

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 № 325 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и определяне на 
цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 61 
от 05.08.2016 г., в сила от 05.08.2016 г./, във връзка с Решение № 281 на Общински съвет – 
Раковски, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Приема списък на земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като 
юридически лица, подали заявления за ползване под наем на общински пасища и 
мери, вида и броя на отглежданите от тях пасищни селскостопански животни по чл. 37о, 
ал. 5 и ал. 6 на ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1. 
 

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

 
 

 3. Общински съвет - Раковски възлага на кмета на Община Раковски да извърши всички 
законови действия по разпределението на пасищата и мерите, за които има подадени 
заявления на настоящото решение. 
 
 

 
МОТИВИ 

С Решение № 281 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. e 
приет Годишният план за паша за стопанската 2017 – 2018 г. Изразено е съгласие за 
предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определени са 
мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и са 
определени задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането им. След 
влизане в сила на решението, списъците на мерите и пасищата за общо и индивидуално 
ползване и правилата за ползването им бяха сведени до знанието на обществеността 
посредством публикуването им на сайта на Община Раковски. Изготвен е списък с данни за 
земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица, който е 
съгласуван с Областна дирекция по безопасност на храните. За извършване на 
разпределението на мерите и пасищата между лицата, които имат право и са подали 
заявление за ползване под наем на пасище/мера, е необходимо одобрение от Общински 
съвет – Раковски на Списъка на земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като 
юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Раковски. 
Общински съвет следва да определи и цени за отдаването под наем на пасища и мери на 
горепосочените лица, като за целта се прилагат пазарни оценки, изготвени според 
категорията на земята. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 19 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 1                                 
 
 
                                                 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
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 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
Г-н Рангел Георгиев Матански не гласува, поради конфликт на интереси! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 № 326 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 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 № 092 
072, местност „Топ кория” в землището на с. Стряма, Община Раковски, за образуване на 
УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за  обект: 
„Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и 
едрогабаритна строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин 
за авточасти - втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, 
транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване и 
др. 
 
На основание: чл.124а 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 № 092 072, местност „Топ 
кория” в землището на с.Стряма, Община Раковски, за образуване на УПИ-092 072 – 
Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за обект: „Строителство на                                                                     
сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и едрогабаритна 
строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за авточасти - 
втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец.“ 
Обхват:   ПИ 092 072,  местност  „Топ кория”  в землището  на  с. Стряма, Община Раковски  
 
Контактна зона: ПИ 000 042-път ІІ кл.;  ПИ 092 044;  ПИ 092 071  и  ПИ 000 029-общински 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 092 072, местност „Топ 
кория” в землището на с.Стряма, Община Раковски, от земеделска земя по смисъла на 
ЗСПЗЗ в урегулиран поземлен имот за застрояване, като се предвижда предназначението му 
да бъде за Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство 
    Да се предвиди връзка с път ІІ кл. от югоизток 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 комплектува 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-092 072 –
Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за  обект: „Строителство на 
сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно и едрогабаритна 
строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин за авточасти - 
втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, през ПИ 000 082 - полски 
път, публична общинска собственост и ПИ 000 081-пасище, мера, публична общинска 
собственост. 
3. 2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от и  ПИ 000 029-общински полски път. 
3. 3. Възлага на Вихра Вихренова Герсова от гр. Раковски, бул.“Г. С. Раковски“ № 152  и 
Клавдия Дмитриевна Иванчогло от с. Стряма, обл. Пловдив, ул. “Пейо Яворов“ № 22, 
собственици на поземлен имот № 092 072, местност „Топ кория” в землището на с. Стряма, 
Община Раковски, от  който се образува  УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, 
Жилищно строителство, да проведе процедурата за промяна на предназначението на 
частите от  ПИ 000 029-общински полски път. 
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. № 94В-1299-1 от 15.03.2017 г. 
На Вихра Вихренова Герсова и Клавдия Дмитриевна Иванчогло, чрез пълномощник инж. 
Недялка Коева, 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 № 092 072, местност „Топ кория” в землището на с.Стряма, Община Раковски, за 
образуване на УПИ-092 072 – Обществено и делово обслужване, Жилищно строителство, за  
обект: „Строителство на сгради за обществено обслужване – отдаване под наем на дребно 
и едрогабаритна строителна и земеделска техника, разкомплектоване на ИУМПС и Магазин 
за авточасти - втора употреба, два броя жилищни сгради и сондажен кладенец“, 
транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване и 
др. 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 327 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 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 землището на с. Шишманци, 
община Раковски, област Пловдив, а именно: 
     ПИ № 000338 с площ 104,753 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир” , АОС № 2120/14.04.2009 г. 
     ПИ № 000194 с площ 66,728 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир”,  АОС № 2080/06.04.2009 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:  
 

Общински съвет - Раковски обявява за частна общинска собственост следните имоти: 
 
     1. ПИ № 000338 с площ 104,753 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир”, АОС № 2120/14.04.2009 г. 
     2. ПИ № 000194 с площ  66,728 дка, находящ се в с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „Спас баир”,  АОС № 2080/06.04.2009 г. 
 
 
 
МОТИВИ 
 

С Решение № 255 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 17/28.12.2016 г. е 
дадено съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти - ПОС съгласно чл. 25, ал. 9 от 
ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а 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 от 24.01.2017 
г.  на комисия, в който е констатирано, че гореописаните имоти от години не се използват 
като пасище, мера поради липса на растителност, е извършена промяна в НТП на имотите, 
описани по-горе от “Пасище, мера” в “Др. селкост. т.” 

 
 
 
 
 
 
 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Петър Милков Антонов – за 
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 328 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
 
Относно: Изразяване на предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 3, т.1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ 
и във връзка с чл. 17а от Закона за опазване на земеделските земи за промяна 
предназначението на общински имот с НТП “Пасище, мера” за неземеделски нужди 
 
На основание: чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 17а от Закона за опазване на 
земеделските земи 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Общински съвет при Община Раковски дава предварително съгласие  за промяна 
предназначението на общински имот, както следва: 

         а/ Поземлен имот № 139116 по плана за земеразделяне на гр. Раковски, Община 
Раковски, местността “Узунджа” с НТП “Пасище, мера”, четвърта категория и площ 1221 кв. м  
за “Ритуален дом”. 
 Определя срок за валидност на предварителното съгласие до влизане в сила на 
решението на комисията по земеделските земи. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да извърши необходимите действия в 
изпълнение разборедбите на действащото законодателство. 

                      
 

МОТИВИ 
 

Поземлен имот № 139116 по плана за земеразделяне на гр. Раковски, Община 
Раковски, местността “Узунджа” с НТП “Пасище, мера”,  четвърта  категория и площ  1221  кв. 
м е собственост на Община Раковски по силата на акт за общинска собственост №  
2488/20.10.2009 г. 
Към настоящия момент имотът е  земеделска земя. 
Намерението на Община Раковски е да изгради “Ритуален дом” за жителите на кв. 
Секирово, община Раковски. 
 

 
 

  
 
 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

           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 № 329 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Преобразуване на Основно училище „Христо Ботев”, с. Шишманци и Основно 
училище „Гео Милев”, с. Белозем чрез ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци в ОУ „Гео 
Милев“ с. Белозем и определяне на адрес на сградите, в които се провежда обучението. 

 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 311 ал. 1 от ЗПУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет Раковски дава съгласие за следното:  
 

1. ПРЕОБРАЗУВА Основно училище „Христо Ботев”, с. Шишманци, общ. Раковски, обл. 
Пловдивска и Основно училище „Гео Милев”, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдивска, 
чрез ВЛИВАНЕ на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдивска в ОУ „Гео 
Милев“ с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдивска, считано от учебната 2017-2018 г., след 
което ще продължи функционирането на учебното заведение с наименование ОУ „Гео 
Милев“, адрес: с. Белозем, ул. „Родопи“ № 40 и сгради, в които се провежда обучението, 
както следва:  

 
1.1. Основна сграда на училището – с. Белозем, ул. „Родопи“ № 40 - етап на образование: 

I-VII клас; 
1.2. Сграда с. Шишманци, ул. „3-та“ № 3 – етап на образование: I-IV клас.  
 
2. Задължителната документация на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, общ. Раковски, обл. 

Пловдивска, да се съхранява в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдивска. 
   
3. Общинският съвет задължава Кмета на Община Раковски да предприеме 

необходимите действия за изпращане на настоящото решение за проверка и становище на 
Регионалното управление на образованието – Пловдив и след получаване на становището - 
за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 
науката.  
 
 
МОТИВИ 
 
 В Община Раковски е изготвен Анализ за оптимизиране на училищната мрежа с 
разписани мерки за постигане на качествен образователен процес, ефективно използване 
на човешкия и финансов ресурс, с оглед осъществяване на реформите в образователната 
система. Анализът на изпълнение на план-приема в първи клас и функционалността на 
сградния фонд през настоящата учебна година дава основание да се предприемат мерки 
за осъществяването на дейности, които имат за крайна цел постепенно привеждане на 
училищната мрежа в съответствие със социално-икономическите характеристики на 
общината. През последните години демографският фактор дава своето отражение върху 
общия брой на учениците в с. Шишманци.  

През настоящата учебна 2016/2017 година броят на учениците от I-ви до IV-ти клас е 30, 
а този на V-VIII клас е 29. От следващата 2017/2018 г. от системата на основното образование 
отпада VIII клас, респ. броят на учениците в прогимназиален етап на обучение ще бъде още 



 

по-малък. Налице е задълбочаваща се тенденция към трайно намаляване броя на децата в 
задължителна училищна възраст. Това е проблем в национален мащаб, но последствията от 
него се решават на общинско ниво, отчитайки спецификите на общината и всяко населено 
място: демографски промени, население, етнос, географско разположение, транспорт, 
материална база и др. В с. Шишманци, според Справка от отдел „ГРАО“ при Община 
Раковски, се наблюдава изключително висок спад на раждаемостта, както следва: Родените 
през 2009 г., които понастоящем са в 1-ви клас са 14; родените през 2010 г. – понастоящем 
предучилищна възраст, т.е. децата, които през учебната 2017-2018 г. ще постъпят в I-ви клас са 
11; родените през 2011 г., които през учебната 2018-2019 г. ще постъпят в I-ви клас са 8, 
следващите възрастови групи, родени през 2012 г., 2013 г., 2014 г. са съответно 7, 5, 7 деца. 
Нещо повече, тук следва да се отчете и обстоятелството, че не всички от регистрираните в с. 
Шишманци деца са ученици в местното ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци. Така, през 
учебната 2016/2017 г., от 93 деца, обхванати от степента на обучение – I-ви – VIII-ми клас, от тях 
– учащи в с. Шишманци са 59 деца, учащи в с. Белозем са 25 и учащи в друго населено 
място са 9.  

Превозът на учениците от с. Шишманци до ОУ „Гео Милев“ с. Белозем ще бъде 
осъществен с училищен автобус, осигурен от Община Раковски . 

 За учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци учениците са следните 
бройки, обособени в паралелки, както следва:  
1-ви клас: 7; 2-ри клас: 4; 3-ти клас: 9; 4-ти клас: 10; 5-ти клас: 5; 6-ти клас: 10; 7-ми клас: 6; 8-ми 
клас: 8 
 Така очевидно е, че паралелките нямат достатъчна пълняемост, същите са били 
маломерни - с минимален брой ученици, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците  и децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. По тези причини, 
паралелките са слети, както следва: 
 

 1-ви и 2-ри клас: една паралелка с 11 ученика; 
 3-ти и 4-ти клас: една паралелка с 19 ученика; 
 6-ти клас: една паралелка с 10 ученика; 
 5-ти и 7-ми клас: една паралелка с 11 ученика; 
 8-ми клас: една паралелка с 8 ученика.   

 
 Наред с това, следва да се отчете и обстоятелството, че на основание чл. 38 ал. 1 от 
ЗПУО, считано от учебната 2017/2018 г., 8-ми клас вече е изведен извън етапа на основното 
образование, респ. броят на учениците би бил още по-малък, поради липсата на 8-ми клас в 
училището. 

От данните става видно, че в ОУ „Христо Ботев” с. Шишманци е трайна тенденцията за 
намаляване броя на учениците, както и намаляване на средната пълняемост в паралелките. 
Последиците от това се изразяват в: 

1. Понижаване качеството на учебно-възпитателния процес, предвид различния учебен 
материал, който следва да бъде преподаден и усвоен от учениците в слетите паралелки. 
Изключително неефективно за целите на образователния процес представлява сливането в 
една паралелка на ученици от 5-ти и 7-ми клас. 

2. Невъзможност за осигуряване на пълен норматив на учителите, обстоятелство, което е 
от значение при определяне на размера на трудовото възнаграждение. Иманентно свързан с 
това е въпросът за качеството на положения труд. 

3. Необходимост от дофинансиране от Общината с местни средства – съгласно чл. 11, 
ал. 3, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, Общински съвет дава съгласие за дофинансиране на слети 
паралелки и самостоятелни паралелки под норматив, като осигурява 20 % от Единния 
разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VIII клас на 
общообразователните училища е от 41 до 80 ученици. В изпълнение на това задължение, с 
Решение № 195, взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на ОбС Раковски, 
е дадено съгласие за съществуването на слети и самостоятелни паралелки под норматив за 
учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, както и дава съгласие за 
дофинансиране с обща сума 10 216 лева. Т.е. видно е, че поради малкия брой ученици и в 
този смисъл – недостатъчна сума по Единен разходен стандарт, е необходимо да се осигури 
дофинансиране на учебното заведение с местни средства, което се явява допълнителен 
разход за бюджета на Община Раковски. 

4. Съгласно чл. 12 ал. 1 от Постановление № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния 
бюджет на Република България за 2017 г., е определен минимален размер на добавката за 



 

условно постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по стандарти за 
дете и ученик от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини, 
съгл. чл. 282 ал. 19 т. 2 от ЗПУО. В изпълнение на тази разпоредба, при водещ критерий – брой 
ученици, ефектът от прилагането на формулата за разпределяне на средства налага 
преразпределяне на суми – от училищата с по-голям брой ученици към училища с по-малък 
брой ученици и в частност - ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци. Крайният резултат е, че за 
училище с минимален брой ученици средствата за издръжка на брой ученик са в пъти повече 
в сравнение с училища с голям брой ученици. Т.е. получава се несправедливо 
разпределение на средствата. В случай, че се постигне вливане на ОУ „Христо Ботев“ с. 
Шишманци в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, резултатът би бил по-справедливо разпределение 
на средствата между училищата след прилагане на формулата. 

5. Ученици от ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, които до настоящия момент не са имали 
възможност да ползват целодневна форма на обучение, каквато не се е предлагала в ОУ 
„Христо Ботев“ с. Шишманци, поради недостатъчен брой на желаещи ученици, след 
вливането ще имат възможност да ползват целодневна форма на обучение, каквато се 
предлага от ОУ „Гео Милев“ с. Белозем.  

  
От значение за ОУ „Гео Милев“ с. Белозем са следните групи обстоятелства: В 

посоченото училище се наблюдава тенденция за поддържане на сравнително постоянен 
брой ученици през годините, с добра нормативна средна пълняемост на паралелките. 
Приемът на ученици в първи клас се реализира в 3 паралелки с добра пълняемост. 
Сградният фонд на ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, ведно с част от ползваната до момента база 
на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, са в състояние да отговорят в пълна степен на 
изискванията за провеждане на учебен процес, при условията на подготвяното вливане. 
Същевременно, частта от базата на ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци, която няма да бъде 
необходима за учебна дейност, би могла ефективно да се използва за други нужди от 
образователен характер на територията на с. Шишманци, и конкретно – за нуждите на по-
удобно провеждане на образователния процес на деца от детската градина в с. Шишманци.  
  

В Община Раковски следва да се предприемат адекватни мерки за 
преструктуриране на ОУ „Христо Ботев” с. Шишманци. Най-благоприятният вариант за 
учениците и техните родители, е преобразуването му, чрез вливане в Основно училище „Гео 
Милев” с. Белозем.  
 В резултат от преобразуването чрез вливане на Основно училище „Христо Ботев“ с. 
Шишманци, с 45 ученици в ОУ „Гео Милев” с. Белозем, ще се постигне: 
  

 оптимизиране броя на паралелките на ниво община;  
 постигане на добра средна пълняемост на паралелките;  
 оптимизирано използване на финансовия ресурс /разходи за горива, електроенергия 

и вода/, в резултат на ефективно използване на сградния фонд; 
 създаване на възможности за обновяване и осъвременяване на материално-

техническата база на преобразуваното училище;  
 осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на 

учениците; 
 повишаване на ефективността на публичните разходи за образование.  

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 1 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 330 
 

Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

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

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. за Община Раковски.  

 
 
МОТИВИ 
 

След проведено заседание на определената със Заповед на Кмета № ДЗ-
53/08.03.2017 г. Комисия за закрила на детето, последната  е изготвила Общинска програма 
за закрила на детето 2017 г. съобразно потребностите на децата и техните семейства. 
 
 
 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 

 

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 –  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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 331 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти - публична общинска собственост, 
представляващи ПИ № 043154 с площ 3,303 дка и ПИ № 043155 с площ 5,280 дка, находящи  се 
в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Саите” с НТП „Пасище, 
мера”  на  „Друга селскостопанска територия” 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 78a от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на  
„Друга селскостопанска територия” на следните имоти - публична общинска собственост: 
 
     1. ПИ № 043154 с площ 3,303 дка, находящ  се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „Саите”, АОС № 2004/30.03.2009 г. 
     2. ПИ № 043155 с площ 5,280 дка, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „Саите”, АОС №1986/27.03.2009 г. 
 
 
МОТИВИ 
 
  В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с Вх. 
№ 26-30-1/19.01.2017 г. от „ТРАКИЯ РМ” ЕООД, ЕИК 115010446, със седалище и адрес на 
управление в гр. Пловдив, бул. „Братя Бъкстон” № 136, представлявано от управителя Халина 
Малецка-Пейчева за закупуване на описаните имоти във връзка с инвестиционни намерения 
на дружеството. 
      На основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ от писмо Изх. № 909/08.03.2017 г. на Регионална 
инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив е видно, че имота не попада в границите 
на защитените зони по Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и 
Закона за защитените теритоии. 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16       
Против: 0        
Възд. се: 4                               
                                              
 
   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска –  възд. се   
3. Йордан Христов Неделчев –  възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – 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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 332 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 

 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, 
област Пловдив, местността “Джатов мост” от „Пасище, мера” на „Др. неизп. нива”  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.78a от ППЗСПЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на 
„Др. неизп. нива” на следния имот - публична общинска собственост: 
 
     - ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост”, АОС № 2029/31.03.2009 г. 
 
 
МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с Вх. 
№ 26-885-1/28.02.2017 г. от „Зелени балкани” – Сдружение с нестопанска цел, ЕИК 825349081, 
гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 1, офис 9 и 10,  представлявано от председателя си Димитър 
Попов, за промяна начина на трайно ползване на гореописания имот, а именно - ПИ № 
066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, 
местността “Джатов мост” от „Пасище, мера” на „Др. неизп. нива”, с цел предоставяне на 
описания имот за право на ползване. 
 Сдружението изготвя проект за възстановяване на влажни ливади в землището на 
Европейско село на Щъркелите – с. Белозем. Инициативата е на Фондация EURONATUR и 
Фондация CICONIA. Крайната цел на проекта е възстановяване на естествения вид на 
влажните ливади и подобряване на хранителната база на белия щъркел. Осъществяването на 
този проект би довел до преки ползи и за редица други значими видове водолюбиви птици, 
обект на защита по ЗБР, като Калугерица /Vanelus vanelus/, Кокилобегач /Himantopus 
himantopus/, Кафявокрил огърличник /Черен щъркел /Ciconia nigra/, Малка бяла чапла 
/Egretta garzetta/, Синявица /Corracias garrulus/ и др. Тази дейност е част от Местния план за 
действие за Белия щъркел на с. Белозем. 
Съгласно писмо с вх. № 32-02-19/21.03.2017 г. от РИОСВ – Пловдив имотът не попада в 
границите защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии. 
 

 
  
 
 
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: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 333 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017 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 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.”, следните имоти - ЧОС: 

 

ПИ № 73.267, за който е образуван 
УПИ 73.267, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 1 058 4046/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.268, за който е образуван 
УПИ 73.268, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 815 4047/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.269, за който е образуван 
УПИ 73.269, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 753 4048/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.270, за който е образуван 
УПИ 73.270, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 693 4049/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.271, за който е образуван 
УПИ 73.271, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4050/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.272, за който е образуван 
УПИ 73.272, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4051/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.273, за който е образуван 
УПИ 73.273, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 755 4052/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.274, за който е образуван 
УПИ 73.274, находящ се в Жил. строителство 754 4053/26.01.2017 г. 

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



 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 
ПИ № 73.275, за който е образуван 

УПИ 73.275, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 667 4054/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.276, за който е образуван 
УПИ 73.276, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 667 4055/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.277, за който е образуван 
УПИ 73.277, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 658 4056/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.278, за който е образуван 
УПИ 73.278, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 666 4057/26.01.2017 г. 

 
ПИ № 73.279, за който е образуван 

УПИ 73.279, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

 
 

Жил. строителство 

 
 

688 

 
 

4058/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.280, за който е образуван 
УПИ 73.280, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4059/26.01.2017 г. 

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

ПИ № 73.267, за който е образуван 
УПИ 73.267, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 1 058 4046/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.268, за който е образуван 
УПИ 73.268, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 815 4047/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.269, за който е образуван 
УПИ 73.269, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 753 4048/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.270, за който е образуван 
УПИ 73.270, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 693 4049/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.271, за който е образуван 
УПИ 73.271, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4050/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.272, за който е образуван 
УПИ 73.272, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4051/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.273, за който е образуван 
УПИ 73.273, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 755 4052/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.274, за който е образуван 
УПИ 73.274, находящ се в Жил. строителство 754 4053/26.01.2017 г. 

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



 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 
ПИ № 73.275, за който е образуван 

УПИ 73.275, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 667 4054/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.276, за който е образуван 
УПИ 73.276, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 667 4055/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.277, за който е образуван 
УПИ 73.277, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 658 4056/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.278, за който е образуван 
УПИ 73.278, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 666 4057/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.279, за който е образуван 
УПИ 73.279, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4058/26.01.2017 г. 

ПИ № 73.280, за който е образуван 
УПИ 73.280, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 4059/26.01.2017 г. 

 
 3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, съгласно пазарна оценка за 
всеки имот, изготвена от лицензиран оценител: 
 

ПИ № 73.267, за който е образуван 
УПИ 73.267, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 1 058 4 232.00 

ПИ № 73.268, за който е образуван 
УПИ 73.268, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 815 3 260.00 

ПИ № 73.269, за който е образуван 
УПИ 73.269, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 753 3 012.00 

ПИ № 73.270, за който е образуван 
УПИ 73.270, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 693 2 772.00 

ПИ № 73.271, за който е образуван 
УПИ 73.271, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 2 752.00 

ПИ № 73.272, за който е образуван 
УПИ 73.272, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 2 752.00 

ПИ № 73.273, за който е образуван 
УПИ 73.273, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 755 3 020.00 

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



 

ПИ № 73.274, за който е образуван 
УПИ 73.274, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 754 3 016.00 

ПИ № 73.275, за който е образуван 
УПИ 73.275, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 667 2 668.00 

 
ПИ № 73.276, за който е образуван 

УПИ 73.276, находящ се в 
землището на с. Момино село, 

общ.Раковски, местност САВАКА. 

 
 

Жил. строителство 

 
 

667 
2 668.00 

ПИ № 73.277, за който е образуван 
УПИ 73.277, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 658 2 632.00 

ПИ № 73.278, за който е образуван 
УПИ 73.278, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 666 2 664.00 

ПИ № 73.279, за който е образуван 
УПИ 73.279, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 2 752.00 

ПИ № 73.280, за който е образуван 
УПИ 73.280, находящ се в 

землището на с. Момино село, 
общ.Раковски, местност САВАКА. 

Жил. строителство 688 2 752.00 

 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
                      
 
 
 МОТИВИ 
 

В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 
 

1. Вх. № 94А-1181-1/01.03.2017 г., Вх. № 94А-2621-1/15.02.2017г. и Вх. № 94Д-1020-
1/16.02.2017г. от съответно Атанас Колев Димов, с. Момино село, ул. „21-ва” № 21; Ана 
Митова Маринова, с Момино село, ул. „26-та” № 6 и Димитър Борисов Иванов, с. Момино 
село, ул. „3-та” № 24, за закупуване на общински имот № 73.267 от землището на с. Момино 
село, общ. Раковски. 

 
2. Вх. № 94И-2801-1/14.02.2017 г. и Вх. № 94П-2213-1/10.02.2017 г. от съответно Илия Асенов 

Лалев, с. Момино село, ул. „22-ра” № 16 и Петър Руменов Маринов, с Момино село, ул. „21-
ва” № 45, за закупуване на общински имот № 73.268 от землището на  с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
3. Вх. № 94С-2118-1/17.02.2017 г. от Стоян Спасов Маринов, с. Момино село, ул. „26-та” № 

7, за закупуване на общински имот № 73.269 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
4. Вх. № 94С-1849-1/01.03.2017 г. и Вх. № 94Я-320-1/14.02.2017г. от съответно Спас Колев 

Маринов, с. Момино село, ул. „26-та” № 10 и Янко Насков Чакъров, с. Момино село, ул. „26-
та” № 2, за закупуване на общински имот № 73.270 от землището на  с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
5. Вх. № 94А-2335-1/14.02.2017 г. от Атанас Огнянов Захариев, с. Момино село, ул. „26-та” 

№ 12, за закупуване на общински имот № 73.271 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 



 

6. Вх. № 94А-2630-1/13.03.2017 г. от Атанас Сандов Стефанов, с. Момино село, ул. „22-
ра” № 4, за закупуване на общински имот № 73.272 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
7. Вх. № 94Т-194-1/17.02.2017 г. от Танчо Янков Стефанов, с. Момино село, ул. „26-та” № 

13, за закупуване на общински имот № 73.273 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
8. Вх. № 94М-3384-1/17.02.2017 г. от Младен Александров Лалев, с. Момино село, ул. „26-

та” № 15, за закупуване на общински имот № 73.274 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
9. Вх. № 94А-2348-1/13.02.2017 г. от Ангел Антонов Стефанов, с. Момино село, ул. „26-та” 

№ 17, за закупуване на общински имот № 73.275 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
10. Вх. № 94А-2618-1/13.02.2017 г. от Асен Димитров Стефанов, с. Момино село, за 

закупуване на общински имот № 73.276 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
11. Вх. № 94А-2619-1/14.02.2017 г. от Александър Атанасов Лалев, с. Момино село, ул. „26-

та” № 22, за закупуване на общински имот № 73.277 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
12. Вх. № 94С-2200-2/15.02.2017 г. от Славчо Асенов Лалев, с. Момино село, ул. „26-та” № 

23, за закупуване на общински имот № 73.278 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
13. Вх. № 94А-1993-1/17.02.2017 г. от Атанас Александров Лалев, с. Момино село, за 

закупуване на общински имот № 73.279 от землището на с. Момино село, общ. Раковски. 
 
14. Вх. № 94С-2295-1/14.02.2017 г. от Страхил Асенов Лалев, с. Момино село, ул. „22-ра” № 

16, за закупуване на общински имот № 73.280 от землището на с. Момино село, общ. 
Раковски. 

 
 

Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  
 
 
 
 
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: 
                                     /Славка Гълева/ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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 № 334 

 
Взето с Протокол № 21/29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017г. във връзка с учредяване право на строеж за извършване на 
основен ремонт върху имот - публична общинска собственост  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, ал. 5 
от ЗОС, чл. 49, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с §5, т. 42 от ДР на ЗУТ и § 4 
от ПЗР на ЗНЧ и договор за право на ползване № 6/2013 г. на Народно читалище «Св. Св. Кирил 
и Методий – гр. Раковски – 1908» с проектно предложение за безвъзмездно финансово 
подпомагане по мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», 
подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия» от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 
37, ал. 5 от ЗОС, чл. 49, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с § 5, т. 42 
от ДР на ЗУТ и § 4 от ПЗР на ЗНЧ, както и договор за право на ползване № 6/2013 г. 

 
   Учредява право на строеж за извършване на основен ремонт на сградата на Народно 
читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908», АОС № 3443/08.02.2013 г. във връзка 
с кандидатстването по подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия» с цел реализация 
на обект: “Обновяване и модернизация на НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГР. РАКОВСКИ - 
1908".  
 
 
 МОТИВИ 
  

Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» подготвя проектно 
предложение за безвъзмездно финансово подпомагане по мярка 7 «Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2. «Подкрепа за иновации в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия» по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
с цел реализация на обект: „Обновяване и модернизация на НЧ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 
ГР. РАКОВСКИ - 1908", което включва извършване на ремонтни дейности в сградата, ползвана 
от читалището и закупуване на ново оборудване. 

Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» е построено преди 
повече от 50 г. и е част от културния и обществения живот на града.  

 



 

 
От момента на създаването му и до сега не е извършван основен ремонт на 

помещенията в читалището. Те се намират в окаяно състояние и имат нужда от спешен 
ремонт, за да могат да се ползват по предназначение.  

Общински съвет Раковски е декларирал своето съгласие за кандидатстване на Народно 
читалище «Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908» по горецитираната мярка от ПРСР 
2014-2020 г. в Решение № 220, взето с протокол № 14/29.09.2016 г. на ОбС - Раковски. 

 
 
 
 
 
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: 
                                     /Славка Гълева/ 
 

 

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. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


