
 

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 № 411 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от 
АПК, чл. 98, ал. 2 от ЗДвП във връзка с чл. 31а, ал. 1, т. 9-14 и от Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област. 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община 
Раковски, Пловдивска област, както следва: 

 
§1.  В чл. 31а се правят следните изменения: 

1. Точки 9 – 14 от ал. 1 се отменят. 
2. Досегашната т. 15 в ал. 1 става т. 9. 
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
4. Създава се нова ал. 2: 

 
„/2/ Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено: 

1. Пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е 
възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 
2. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни 
сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 
3. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; 
4. На места, определени за хора с трайни увреждания; 
5. На пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на 
които е отнето или върнато на Министерство на вътрешните работи. 
6. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.“ 
 

 
Заключителна разпоредба 

 
§2. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет 
Раковски, с което е приета. 

 
Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 411, взето с 
Протокол № 26/31.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община 
Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета. 

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината. 
 
МОТИВИ:  
I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 



 

Съгласно получена в Деловодството на Общински съвет – Раковски прокурорска преписка с 
№ 6992/2017 г./20.07.2017 г. от Окръжна прокуратура Пловдив (Вх. № 872/24.07.2017 г.) по 
отношение на текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 9 – 14 от Наредба № 1 е налице несъответствие 
спрямо Закона за движение по пътищата. След извършен преглед и анализ на посочените 
разпоредби се установи, че противоречие със закона наистина има, респ. Наредба № 1 
следва да бъде изменена. 
Чл. 31а от Наредба № 1 касае забраната за паркиране и престой на автомобилите по 
места, като тези места са изчерпателно изброени в съответните точки от 1 до 15. 
Противоречието със закона се състои в това, че чл. 98, ал. 2 от Закона за движение по 
пътищата предвижда забрана за паркиране в конкретни случаи, а Наредба № 1 обхваща 
същите случаи, като ги изброява ведно със случаите, в които се забранява паркирането и 
престоя за автомобилите. Тоест, точки 9-14 от чл. 31а, ал. 1 в Наредба № 1 разширяват обхвата 
на вече уредени от закона обстоятелства, като изброяват случаи, в които престоят не е 
забранен от закона, но местната наредба го забранява. Противоречието на разпоредбите 
на чл. 31а, ал. 1, т. 9 - 14 от Наредба №1 с чл. 98, ал. 2 от ЗДвП води до противоречие и с 
повелителната норма на чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на 
Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“ В тази връзка, следва да 
се направи изменение, с което забраните за паркиране и за паркиране и престой следва 
да бъдат разделени и конкретизирани. 
 
      При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на чл. 31а, 
ал .1, т. 9-14 от Наредба № 1 с разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от Закона за движение по 
пътищата и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 
 
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, 
че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по – висока степен.  Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК 
прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с 
нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов 
нормативен акт на общински съвет да се изземва предмета на законодателно 
регламентиране, респ. да се регулират обществени отношения по начин, които не 
съответства на определения в закона. 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще 
бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 9 - 14 от Наредба №1 в 
съотвествие с разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от ЗДвП. 
 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
 



 

 
За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не са 
необходими финансови средства. 

 
IV. Очаквани резултати: 
Очакваните резултати се изразяват в  постигане липса на противоречивия с по-
висшестоящите по степен нормативни актове, както и избягване възможността за оспорване 
на текстовете на Наредба № 1 пред съд. 

 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с 
българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 14       
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  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 412 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, 
чл. 75-79 от АПК, във вр. с чл. 8, ал. 2 от  ЗОС. 
 
По предложение на: Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както 
следва: 

 
§ 1. Изменя чл. 106, ал. 3, както следва: 

При заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи само от един кандидат, 
търгът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата 
на представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа, ако 
кандидатът бъде допуснат до участие, същият се обявява за спечелил търга, при положение, 
че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.  
 
        § 2.  Чл. 108 ал. 2, изр. второ – се заличава.  
(Последователността, в която участниците обявяват предложенията си за цена, се определя 
по реда на подаване на предложенията в деловодството на общината). 
 
        § 3.   Чл. 108, ал. 4 – се отменя. 
(В случай, че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една 
стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата 
цена. Участникът, пропуснал дадена цена продължва участието си, освен ако изрично обяви, 
че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от 
търга).   
 
        § 4. Създава се ново изр. 3 в чл. 110, ал. 4, както следва: 
В срок от 7 (седем) работни дни от подписване на договора със спечелилия търга участник, 
председателят на комисията освобождава депозита на класирания на второ място участник. 
 
        § 5. Част „Провеждане на публично оповестен конкурс“ (чл. 111 – чл. 115 вкл.) се изменят 
по следния начин: 

 
Чл. 111 (1) Конкурсната документация съдържа: 

1. Описание на имота или вещите – предмет на конкурса; 
2. Конкурсна цена; 
3. Конкурсни условия; 
4. Начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник; 
5. Вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие; 
6. Други условия, произтичащи от закона или решението на общински съвет; 
7. Дата, място и час на провеждане на конкурса; 
8. Условията за оглед на предмета на конкурса; 
9. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация; 
10. Краен срок за подаване документи за участие и оферти; 

 



 

 
11. Образци на документи, които участникът следва да попълни; 
12. Проект на договор. 

(2) В конкурсната документация се посочва изрично, че офертата на кандидата се поставя в 
отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.  
(3) Предложенията (офертите) за участие в конкурса се изготвят в съответствие с 
изискванията, определени в конкурсната документация и се подават в запечатан 
непрозрачен плик, в деловодството на Община Раковски. 
(4) Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на 
конкурса. Допълнения или изменения на подадените предложения (оферти) не се допускат 
след представянето им. 
 
Чл. 112 (1) Конкурсът се открива от Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община 
Раковски, в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация. 
(2) Конкурсът се открива от председателя (заместник-председателя) на комисията, който 
прочита регистър за подадени от участниците конкурсни документи, по реда на тяхното 
постъпване в деловодството. 
(3) От момента на откриване на конкурса участниците нямат право да разговарят помежду 
си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация помежду си по 
друг начин. При нарушение на изискванията от предходното изречение, по решение на 
Комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 
конкурса.  
(4) Регистрирането на участниците в конкурса започва с тяхното допускане. 
(5) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се осъществява от Комисията, която в 
присъствието на всички кандидати отваря плика с надпис „Документи за допустимост“ и 
извършва проверка на представените от кандидатите документи, относно тяхната редовност 
и пълнота, съобразно изискванията, посочени в конкурсните книжа. 
(6) Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че се установи: 
1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в 
конкурсните книжа; 
2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с Община Раковски. 
 
Чл. 113 (1) След регистрирането на допуснатите до участие в конкурса кандидати, Комисията 
продължава работата си в едно или няколко закрити заседания, като разглежда офертите 
само на допуснатите кандидати. 
(2) Комисията разглежда офертите и взима решение в закрито заседание. Комисията 
започва разглеждането на офертите по реда на регистрирането на участниците.  
(3) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да 
уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.  
(4) Комисията оценява и класира представените оферти. 
(5) Комисията не класира кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
конкурсната документация или на условията, при които е обявен конкурсът.  
 
Чл. 114 (1) В случай, че има закупени конкурсни книжа, но за конкурса няма кандидат със 
заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, 
конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен. 
(2) В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез 
подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, 
определени за провеждане на конкурса, не се яви нито един кандидат, провеждането на 
конкурса се отлага с един час. Ако след изтичането му отново не се яви кандидат, конкурс не 
се провежда и същият се обявява за непроведен.  
(3) При заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи само от един 
кандидат, конкурсът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността 
и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в конкурсните 
книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, Комисията разглежда представената от 
него оферта.  
(4) В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и, до участие в конкурса бъде 
допуснат само един кандидат, конкурсът се провежда, като Комисията разглежда 
представената от него оферта.  
(5) Ако нито един от кандидатите за участие в конкурса не бъде регистриран по чл. 112 ал. 4, 
Председателят на Комисията закрива конкурса.  
 
 



 

 
 
Чл. 115. За работата си, Комисията съставя Протокол, който представя на Кмета на 
Общината, с предложение за определяне на спечелил конкурса участник, най-късно в 3-
дневен срок след приключване на конкурса. 
 
         § 6. Чл. 117, ал. 2, изр. второ, се изменя по следния начин: 
В този случай внесеният от него депозит се задържа, а Кметът на общината поканва 
класирания на 2-ро място в търга или конкурса за извършване на действията по реда на ал. 1.  
 

  § 7.   В чл. 117 ал. 2 се добавя изречение трето, както следва:  
Ако и класираният на 2-ро място участник не извърши в седемдневен срок действията, 
посочени в ал. 1, се счита, че той се отказва от сключване на договора, внесеният от него 
депозит се задържа, а Кметът на Общината организира нов търг или конкурс.  

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 8. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет 
Раковски, с което е приета. 

 
Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 412, взето с 
Протокол № 26/31.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
 
 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община 
Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета. 

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината. 
 
 
МОТИВИ:  
I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 

При прилагане на текстовете от наредбата, касателно провеждане на публичен търг и 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество 
– глава VIII от Наредбата, са установени известни неясноти и непълноти, които създават 
затруднения при провеждане на процедурата.  

На следващо място, както е известно, подготовката и провеждането на тръжна 
процедура, обикновено отнема значителен ресурс. В тази връзка, от интерес на Община 
Раковски е, когато се яви кандидат и същият представя редовни и в пълнота документи и 
отговаря на изискванията, посочени в документацията, да бъде допуснат до участие и същият 
да се обяви за спечелил, при положение, че предлага цена, представляваща началната 
тръжна цена, увеличена с една стъпка. Досегашната уредба (чл. 106 ал. 3 от НРПУРОИ) 
предвижда, че когато тръжни документи са подадени само от един кандидат, търгът се 
обявява за непроведен, за което се съставя протокол. По този начин обаче, дори и кандидатът 
да е с редовни документи и с оферта, съответстваща на условията на процедурата, 
Община Раковски се лишава от сключване на съответния договор с кандидата, само поради 
обстоятелството, че се явява единствена депозирана оферта. Това определено не може да 
се приеме, че е в интерес на Община Раковски, поради което се налага промяна на 
разпоредбата.  

Чл. 108 ал. 2 изр. второ от НРПУРОИ гласи: „Последователността, в която участниците 
обявяват предложенията си за цена, се определя по реда на подаване на предложенията в 
деловодството на Общината“. Този текст създава объркване в участниците и членовете на 
комисията при провеждане на търга, доколкото не кореспондира с идеята на тръжната 
процедура, заложена от законодателя – а именно: наддаване чрез устно обявяване от 
участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една 
стъпка на наддаване. Тук без всякакво значение е редът на подаване на предложенията в 
деловодството на Общината, тъй като единствено от волята и възможностите на отделните 
участници зависи до кой момент същите са в състояние да наддават. Ето защо, изр. второ на 
чл. 108 ал. 2 следва да отпадне.  

Във връзка с изложеното, след коригиране на посочената разпоредба по описания начин, 
следва да отпадне и текстът на чл. 108 ал. 4. Това е така, защото фигурата „пропуснал 
дадена цена“ не се среща в подобни процедури, вероятното й въвеждане в съдържанието 
на НРПУРОИ е било във връзка с изр. второ на ал. 2 от чл. 108, касателно 



 

„последователността“ на подаване на предложенията за цена. С „пропускането“ обаче, би 
могло да се стигне до реална ситуация, в която при двама участника, ако единият  

 
„пропусне“, да се наложи другият участник да наддава сам себе си, т.е. да трябва да 
предложи цена, по-висока с една стъпка над предложената от самия него. Това положение 
не кореспондира със смисъла и начина на провеждане на тръжната процедура – наддаване 
чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от 
предходната с една стъпка на наддаване.  

Ал. 4 на чл. 110 следва да се допълни с изричен текст относно връщането на депозита на 
2-рия участник, тъй като това положение не е уредено понастоящем. Уредбата на чл. 110 ал. 
4 указва, че в срок от 3 (три) работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта 
на Кмета, председателят на комисията освобождава депозитите на участниците, като 
задържа депозита на спечелилия търга и на класирания на второ място, като гаранция за 
скючване на договора. При положение, че договор се сключи с класирания на първо място 
участник, следва да се предвиди изрично срокът, в който ще бъде върнат депозитът на 
класирания на второ място участник, който е бил задържан като гаранция за сключване на 
договор.  

Процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс също следва да претърпи 
корекции в духа на гореизложеното и разпоредбите да бъдат съобразени с интереса на 
Община Раковски.  

 
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени 
принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество за усъвършенстване уредбата в материята, съобразно интересите на 
Община Раковски и да се въведе яснота в хода на процедурата при извършваните в тази 
насока действия на управление и разпоредителни действия.  
 
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Съгласно чл. 8 ал. 2 от ЗОС, редът за 
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и 
правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и 
на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на 
разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е 
приложим Законът за публично-частното партньорство. Т.е. с планираните изменения ще се 
постигне уреждане на материята с подзаконова нормативна база по законосъобразен 
начин и ще се въведе яснота при провеждане на процедурите.  
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще 
бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски, както и на 
информационното табло в сградата на общината, за становища и предложения от 
заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
Целта на изменението е да се прецезира и усъвършенства уредбата в материята, съобразно 
интересите на Община Раковски. 
 



 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са необходими 
финансови средства. 
 
IV. Очаквани резултати: 
Въвеждане на яснота в хода на процедурата по провеждане на публичен търг и публично 
оповестен конкурс при извършваните в тази насока действия на управление и 
разпоредителни действия.  
 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество съответства с българското законодателство , както и 
с правото на Европейския съюз. 

 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 18 
Гласували: 18 
За: 16       
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 – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 413 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 
реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, 
чл. 75-79 от АПК, във вр. с чл. 37 ал. 1 б. „б“ от ЗАНН.  
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – зам. кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 
за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 
Раковски, както следва: 

 
§1. Изменя чл. 47, както следва: 

 
Актове за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица на общинската 
администрация, органите на РУ на МВР – Раковски, кметове на населени места и кметски 
насместници, както и други лица, определени със заповед от Кмета на Общината.  

 
Заключителна разпоредба 

 
      §2.  Тази наредба влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински 
съвет Раковски, с което е приета. 
 
Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 413, взето с 
Протокол № 26/31.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
 

I. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община 
Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета. 

II. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината. 
 
 
МОТИВИ:  
I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 

Следва да се разшири и допълни кръга на лицата с компетентност за съставяне на Акт за 
установяване на административно нарушение (АУАН) по цитираната наредба.  
Сега действащият текст на наредбата е, както следва: 
Чл. 47. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят:  
1. За град Раковски - от длъжностни лица от Общинската администрация.  
2. За населените места на общината - от кметовете и кметските наместници. 

В хода на работа по установяване на нарушения на разпоредбите от  Наредба за 
условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 
Раковски, се установи необходимост от разширяване на кръга на лицата, с правомощия да 
бъдат актосъставители по Наредбата. Това е така, защото не винаги е възможно актовете да 
бъдат съставени от кметовете на населените места, често проверки на място се 
осъществяват от служители към Дружество, с което Общината има сключен договор за 
охрана, и тези служители реагират първи на сигнали за извършени нарушения. При явяването 
им на мястото на извършване на нарушението, същите биха могли да реагират 
своевременно със съставянето и връчването на АУАН. 



 

Ето защо, с оглед постигане на по-висока ефективност при съставянето и връчването на 
АУАН по време и на мястото на извършване на нарушението, следва да се предвидят 
компетентни актосъставители лицата: длъжностните лица на общинската администрация, 
органите на РУ на МВР – Раковски, както и други лица, определени със заповед от Кмета на 
Общината. 

 
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени 
принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Раковски - за постигане на ефективност в 
административнонаказателната дейност, с възможност по време и на място на установяване 
на нарушението, да бъде своевременно съставен и връчен АУАН.  
 
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Чл. 37 ал. 1 б. „б“ от ЗАНН урежда, че актове 
могат да се съставят от длъжностните лица, определени от кметовете на общините. Т.е. с 
планираните изменения ще се постигне уреждане на материята с подзаконова нормативна 
база по законосъобразен начин с оправомощаване от името на Кмета на Общината на 
други лица с компетентност за съставяне на АУАН. 
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще 
бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски, както и на 
информационното табло в сградата на общината, за становища и предложения от 
заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
Целта на изменението е разширяване кръга на лица с правомощия да съставят АУАН по 
цитираната Наредба.  
 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски не са 
необходими финансови средства. 
 
IV. Очаквани резултати: 
Постигане на по-висока ефективност при съставянето и връчването на АУАН по време и на 
мястото на извършване на нарушението от надлежно оправомощени компетентни лица. 
 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Раковски съответства с българското 
законодателство , както и с правото на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15       
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  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 414 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 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 имот - 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 № 043154,  находящ се в 
землището на с. Белозем, 

местността „Саите” 
Др.селкост.т.           3 303 4107/12.07.2017 г. 

ПИ № 043155,  находящ се в 
землището на с. Белозем, 

местността „Саите” 
Др.селкост.т.           5 280 4108/12.07.2017 г. 

 
2. Дава съгласие да бъде продаден следните имоти - ЧОС: 
 

     ПИ № 000194 , находящ  се в с. 
Шишманци, местността „Спас баир” Др.селкост.т. 66 728  4103/12.07.2017 г. 

     ПИ № 000453 , находящ  се в с. 
Шишманци, местността „Спас баир” Др.селкост.т. 43 083 4102/12.07.2017 г. 

ПИ № 043154,  находящ се в землището 
на с. Белозем, местността „Саите” Др.селкост.т.           3 303 4107/12.07.2017 г. 

ПИ № 043155,  находящ се в землището 
на с. Белозем, местността „Саите” Др.селкост.т.           5 280 4108/12.07.2017 г. 

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

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

     ПИ № 000194 , находящ  се в с. 
Шишманци, местността „Спас баир” Др.селкост.т. 66 728  4103/12.07.2017 г. 

     ПИ № 000453 , находящ  се в с. 
Шишманци, местността „Спас баир” Др.селкост.т. 43 083 4102/12.07.2017 г. 

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



 

     ПИ № 000194 , находящ  се в с. 
Шишманци, местността „Спас баир” Др.селкост.т. 66 728 103 428,40 

     ПИ № 000453 , находящ  се в с. 
Шишманци, местността „Спас баир” Др.селкост.т. 43 083 66 778, 65 

ПИ № 043154,  находящ се в землището 
на с. Белозем, местността „Саите” Др.селкост.т.           3 303 6 606, 00 

ПИ № 043155,  находящ се в землището 
на с. Белозем, местността „Саите” Др.селкост.т.           5 280 10 560,00 

 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договор. 
                      
               
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 
 

1. Вх. № 26-1338-1/04.08.2016 г. от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД за закупуване на общински 
имоти № 000194 с НТП „Др.селкост.т.”, с площ 66,728 дка и № 000453, образуван от № 
000338 с НТП „Др.селкост.т.” с площ 43,083 дка, находящи се в местността ”Спас 
баир” в  землището на  с. Шишманци, общ. Раковски, Пловдивска област. 

 
2. Вх. № 26-30-1/19.01.2017 г. от „ТРАКИЯ-РМ” ЕООД  за закупуване на общински имоти  № 

043154 с НТП „Др.селкост.т.”, с площ 3,303 дка и № 043155 с НТП „Др.селкост.т.” с площ 
5,280 дка, находящи се в местността ”САИТЕ” в землището на с. Белозем, общ. 
Раковски, Пловдивска област. 

 
          Гореописаните имоти са частна общинска собственост. С Решение № 368, взето с 
Протокол № 23/31.05.2017 г. и Решение № 327, взето с Протокол № 21/29.03.2017 г., ОбС -
Раковски дава съгласие за промяна на характера на собствеността на горепосочените 
имоти от публична в частна общинска собственост. 
        Дружествата желаят да закупят имотите за окрупняване на имотите им. 
        От друга страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на 
Община Раковски.  
Изготвени са експертни оценки за определяне на препоръчителна пазарна стойност на 
имотите. Общински съвет определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, съгласно 
решението. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /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  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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  

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



 

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 № 415 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна формата на собственост на имот от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост на имот, находящ се в землището на с. Стряма, община 
Раковски, област Пловдив, а именно: 
  -  ПИ № 007010 с площ 2, 026 дка, местността „Трънака”, АОС № 3191/01.04.2011 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 

 Общински съвет - Раковски, Пловдивска област обявява за частна общинска 
собственост ПИ № 007010 с площ 2, 026 дка, находящ се в землището на с. Стряма, Община 
Раковски, Пловдивска област, местността „Трънака”, АОС № 3191/01.04.2011 г. 

 
 
МОТИВИ: С Решения № 379 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 24/28.06.2017 г., 
е дадено съгласие за промяна НТП на гореописаният имот - 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 21.07.2017 
г.  на комисия е извършена промяна в НТП на имота, описан по-горе от “Пасище, мера” в 
„Др. селкост. т.” 
В тази връзка имотът е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                           
                                             
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                          /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  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 416 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти – частна общинска собственост, 
представляващи ПИ № 085042,  с площ 0,388 дка, ПИ № 085028 с площ 0,453 дка и ПИ 085027 с 
площ 0,080 дка, находящи се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив в местността 
“Джатов мост”  от имоти  с  НТП „Полски път” на имоти с НТП „Друга селск. територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

 Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Полски път” на  „Др. 
селск. територия” на следните имоти – частна общинска собственост: 
 - ПИ № 085042, с площ 0,388 дка находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост”; 
 - ПИ № 085028, с площ 0,453 дка находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост”; 
 - ПИ № 085027, с площ 0,080 дка находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост”. 
           
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№ 26-30-5/26.06.2017 г. от „ТРАКИЯ-РМ” ЕООД, представлявана от Халина Малецка-Пейчева – 
управител, с искане за закупуване на гореописаните имоти, с НТП „Полски път”, с цел 
комасация и осъществяване на инвестиционните намерения на дружеството.  
 
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: 
                                                                                                                           /Славка Гълева/ 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 417 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 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 продажба на имот - 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 бъде включен 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.“, следния имот - ЧОС: 

 

 
2. Дава съгласие да бъде продаден следният имот - ЧОС: 
 

ПИ № 085031, находящ се с. Белозем, 
местността „Джатов мост”     Др. изост.нива 46 887 4132/08.08.2017 

 
 
           3.  Продажбата на имота  да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
           4. Определя начална тръжна цена на гореописания имот, както следва: 
 

ПИ № 085031 , находящ  се в с.Белозем, 
местността „Джатов мост”     Др.изост.нива 46 887 72 674,85 

 
 
           5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договор. 
                      
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-171-4/20.03.2017 г. от „АГРИНДО” ЕООД, ЕИК 115687455, със седалище и адрес на 
управление в гр. Раковски, ул. „Ц. Дюстабанов” № 12,  представлявано от Венко Иванов Пачов - 
управител, за закупуване на имот № 085031, намиращ се в местността „ДЖАТОВ 
МОСТ“ в землището на с. Белозем, с площ от 46,887 дка, НТП „Др. изост. нива.“ 

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

ПИ № 085031, находящ  се в с. Белозем, 
местността „Джатов мост”     Др. изост.нива 46 887 4132/08.08.2017  

 

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

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



 

          Гореописаният имот  е частна общинска собственост, съгласно  Решение № 384, взето 
с Протокол № 24/28.06.2017 г., с което ОбС - Раковски дава съгласие за промяна на 
характера на собствеността от публична в частна общинска собственост. 
        Дружеството желае да закупи имота, за да комасира същия със своя собствен – 
съседен имот, с цел озеленяване и залесяване. 
          От друга страна, чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на 
Община Раковски.  
    Изготвена е експертна оценка за определяне на препоръчителна пазарна стойност на 
имота. Общински съвет определя начална тръжна цена на гореописания имот, съгласно 
решението си. 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                
   
 
                                                 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /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  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 418 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване финансирането на маршрутите на училищните автобуси, 
неподлежащи на компенсиране по реда чл. 19, т. 8 от  Наредбата за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени 
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните 
актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически 
превози по нерентабилни автобусни  линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА   
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Одобрява финансирането на маршрутите, неподлежащи на компенсиране от 
Централния бюджет, да бъде както следва: 
 
 - За извозвозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев" - кв. 
Секирово и до ПГ „П. Парчевич" - гр. Раковски и обратно, както 
и на учениците от кв. Секирово и кв. Нов център /блокове/,  кв. Ген. Николаево до ПГ „Петър 
Парчевич“-град Раковски и от ЦНСТ - гр. Раковски до училището, в  което учат съответните 
ученици в кварталите на град Раковски – да бъде за сметка на общинския бюджет;  
 - За извозване на деца и ученици от с. Чалъкови до 
ДГ „Синчец" - с. Белозем  и ОУ „Гео Милев" - с. Белозем и обратно – срещу заплащане 
съгласно разходната норма на автобуса;  
 -  За извозване на деца и ученици от с. Шишманци, които не попадат в обхвата на 
компенсиране по реда на чл. 19, т. 8 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни  линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински 
и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите  до   ОУ 
„Гео Милев" - с. Белозем и обратно – срещу заплащане съгласно разходната норма на 
автобуса. 

2. Отдел „БФС“ към Община Раковски да изготви справки /разчет/ за изминатите километри 
съобразно извършените превози по съотвените маршрути през учебните присъствени дни и 
да фактурира изразходваното гориво на отделните контрагенти. 

3. Директорите на съответните институции да предприемат действия по отчитането на 
дължимите суми за реализираните разходи на гориво до 5 (пет) работни дни след 
получаването на фактурата.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбС - Раковски е постъпила Докладна записка с Вх. № 
892/21.08.2017 г. от Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров с предложение да бъдат 
одобрени следните курсове на училищните автобуси за извозване на деца и ученици в 
рамките на Община Раковски от едно населено място до детска градина или училище в 
друго населено място  с източник на финансиране за учебна 2017/2018 година: 

 



 

- Извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев" - кв. 
Секирово и до ПГ „П. Парчевич" - гр. Раковски и обратно, както 
и на учениците от кв. Секирово, кв. Нов център /блокове/,  кв. Ген. Николаево до ПГ „Петър 
Парчевич“- град Раковски и ЦНСТ - гр. Раковски до училището, в което учат съответните 
ученици в кварталите на град Раковски - разходите за тези курсове да са за сметка на 
общинския бюджет;  
- Извозване на деца и ученици от с. Чалъкови до 
ДГ „Синчец" - с. Белозем  и ОУ „Гео Милев" - с. Белозем и обратно – срещу заплащане 
съгласно разходната норма на автобуса; 
- Извозване на деца и ученици от с. Шишманци, които не попадат в обхвата на 
компенсиране по реда на чл. 19, т. 8 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и 
други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите  до   ОУ „Гео 
Милев" - с. Белозем и обратно – срещу заплащане съгласно разходната норма на автобуса. 
 
 
 
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 – 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 – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 419 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен План за Трасе за селищен водопровод 
преминаващ през ПИ-105062 и ПИ-105172 - общински полски пътища; ПИ-105154- пасище, 
мера и ПИ-105116 - отводнителен канал; за водоснабдяване на УПИ- ІІІ-44,45,48,49,50,51 -
Производствени и складови дейности /ПИ-105497/, местност „Шипа“ в землището на с. 
Стряма, Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На  основание    чл. 21,   ал. 1,  т. 11  и  ал. 2   от   ЗМСМА  и  чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ, ПУП-
Парцеларен План за Трасе  за селищен водопровод, преминаващ през ПИ- 105062 и ПИ- 
105172- общински полски пътища; ПИ- 105154- пасище, мера и ПИ-105116 - отводнителен 
канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ-44,45,48,49,50,5 1- Производствени и складови дейности 
/ПИ-105497/, местност „Шипа“ в землището на с. Стряма, Община Раковски (Решение ІІІ, 
взето с Протокол № 25 от 02.08.2017г. на ЕСУТ при общината). 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в  30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд - гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94К-263-2/20.07.2017г. 
на „Терра Тет“ ЕООД, за одобряване на проект за ПУП-Парцеларен План за Трасе  за 
селищен водопровод преминаващ през ПИ-105062 и ПИ- 105172 - общински полски пътища; 
ПИ- 105154- пасище, мера и ПИ-105116 -отводнителен канал, за водоснабдяване на УПИ- ІІІ-
44,45,48,49,50,51 - Производствени и складови дейности /ПИ-105497/, местност „Шипа“ в 
землището на с. Стряма, Община Раковски. 
Към  искането са  приложени  следните документи: Решение № 350, взето с Протокол № 
22/26.04.2017 г. на Общински  съвет  - Раковски за разрешение за изработване на ПУП- ПП и 
предварително съгласие за провеждане на трасета през публична общинска собственост, 
Съобщение с Изх. № 94К-263-2/08.08.2017 г. на Общинска администрация и Акт за постъпили 
възражения от 22.08.2017 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: 
                           /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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 420 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Отдаване под наем на помещение в общинско здравно заведение. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл. 20, ал.3 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 2, т. 5 от 
Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска 
собственост. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС, да се сключи 
договор с д-р Десислава Георгиева Ночева, специалист по „Кожни и венерически болести“, 
съгласно Свидетелство за призната специалност № 002291, рег. № 12900/20.10.2006 г. за 
отдаване под наем на кабинет, находящ се в поликлиниката в кв. Секирово в УПИ XI-66, кв. 53 
по ПУП на гр. Раковски кв. Секирово, с площ от 20.75 кв. м.  
2. Договорът да се сключи за срок от 10 /десет/ години. 
3. Определя наемна цена от 2.00 лв. /два лева/ на квадратен метър на месец без ДДС. 
4. Изпълнение на настоящото решение възлага на Кмета на Община Раковски. 

 
 

МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковки е постъпило Заявление с Вх. № 893/22.08.2017 г. от 
д-р Десислава Георгиева Ночева, ЕГН 8210134539 гр. Раковски, ул. „Райко Даскалов” № 48, 
специалист по „Кожни и венерически болести“, съгласно Свидетелство за призната 
специалност № 002291, рег. № 12900/20.10.2006 г., за наемане на кабинет, намиращ се в 
поликлиниката в кв. Секирово в УПИ XI-66, кв. 53 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, с площ 
от 20.75 кв. м. 
 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 421 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г. 
след проведен търг за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост 
(ЧОС), в сила от 31.08.2012 г. до 31.08.2017 г., между Община Раковски (наемодател) и Георги 
Николoв Георгиев (наемател). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски. 
 

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

 
Р Е Ш И: 

 
      1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на договор за наем 
на недвижими имоти земеделски земи, сключен на 31.08.2012 г. след проведен търг за 
отдаване под наем на недвижим имот между Община Раковски (наемодател) и Георги 
Николов Георгиев (наемател). 
      2. Договорът да бъде удължен с 1 /една/ години.         
      3. Възлага на Кмета на Община Раковски да подготви и сключи споразумение за 
удължаване срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 94Г-1005-
2/21.07.2017 г. от Георги Николoв Георгиев, с което същият желае да бъде удължен срокът на 
сключеният между него и Община Раковски Договор за наем на недвижими имоти - 
земеделски земи от 31.08.2012 г., вписан 249 на 09.01.2013 г., № 30, том 1 в Агенцията по 
вписванията.  Договорът е със срок от 5 години и изтича на 31.08.2017 г. Съгласно чл. 21а от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Раковски наемните договори могат да бъдат продължени по искане на 
наемателите със съгласие на Общински съвет за нов срок, до максимално допустимия по 
закон.  
Искането е подадено не по-късно от един месец преди изтичането на срока на договора. 
 
 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 422 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна 
ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-
2020, във връзка с обявяването на процедура по подбор на проекти BG05M9OP001- 2.010 
„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация (ЗМСМА). 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване в Община Раковски“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 2. Одобрява за нуждите на проектното предложение да се използва помещение – 
сграда № 62075.501.9553.4 ЕКАТТЕ 62075 общ. Раковски, обл. Пловдив по ПУП на кв. Ген. 
Николаево, гр. Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на Общински съвет - 
Раковски, с площ от 38 кв. м. и предназначение „Селскостопанска постройка“, находяща се 
в поземлен имот 501.9553. Предоставянето на сградата е от момента на одобрение на 
проекта до изтичане на неговия срок – 30.06.2020 г.  
 
 
МОТИВИ: Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски 
фондове, международни програми и проекти” предоставя възможност на бенефициенти да 
подават проектни предложения по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 
предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на 
достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за 
кандидатстване BG05M9OP001- 2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.  

Провежданата държавна политика в областта на социалните въпроси акцентира на 
водещата роля на общините, които въз основа на задълбочен анализ на потребностите на 
гражданите на съответната община, разработват програми и планове за действие като се 
цели подобряване на качеството на живот чрез прилагане на ефективни мерки от всички 
институции.  

Община Раковски ще кандидатства самостоятелно с проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Съгласно условията за 
кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.010 „Развитие на 
социалното предприемачество“,  когато кандидатът е община, следва да представи 
Решение на общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната 
процедура. 

Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за 
активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица 
с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са нито в 
образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното предложение в 
Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване 
и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални 
потребности, както и на други уязвими групи. Предвижда се реализиране на следните 
дейностите по проекта:  



 

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 
сектора на социалната икономика;  

- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; 
- Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното 

адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението; 
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните 

стоки и предоставяните услуги; 
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество; 
- Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;  
- Дейности за организация и управление на проекта; 
- Дейности по информация и комуникация.  

 
Финансирането на проекта е 100% безвъзмездно и е в размер до 391 166 лв. Срокът 

за изпълнение на дейностите по проекта според условията за кандидатстване е 31.12.2019г.  
 

 
 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 423 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Даване на съгласие за съществуването на слети паралелки /под норматив/ в ОУ 
“Гео Милев“ – с. Белозем през 2017/2018 учебна година и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Наредба № 7 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 предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Дава съгласие за съществуването на паралелки под норматив за учебната 
2017/2018 г. на ОУ „Гео Милев“ – с. Белозем на втория адрес в с. Шишманци, както следва:  
 

 I-ви клас - 6 ученика и ІІ клас - 7 ученика, общо 13 ученика /3 ученика под 
минималния норматив/; 

 ІІІ клас - 4 ученика и ІV-ти клас - 9 ученика, общо 13 ученика /3 ученика под 
минималния норматив/. 
 

 2. Дава съгласие за дофинансиране на самостоятелните паралелки под норматив 
като осигурява 10 на сто от стандарта за ученик дневна форма неспециализирани училища 
за 6 ученика под нормативно определената бройка по реда на чл. 11, ал. 1, т.  3 от Наредба 
№ 7/29.12.2000г. 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 /6 ученика х 
10% от 1912 лв./ в размер 1 147 лв. ( хиляда сто четиридест и седем лв.)  
  

 
МОТИВИ: Със Заповед № РД-14-169/21.06.2017 г. на Министъра на МОН, считано от 15.09.2017 г. 
е преобразувано ОУ „Христо Ботев“ – с. Шишманци и ОУ „Гео Милев“ – с. Белозем в ОУ „Гео 
Милев“ – с. Белозем. На втория адрес, различен от официалния, в с. Шишманци учениците от 
това населено място ще продължават обучението си от І-ви до ІV клас. 

Постъпила е Докладна записка от Директора на ОУ „Гео Милев“- село Белозем – г-жа 
Диана Атанасова за одобрение на Общински съвет, съществуването на слети паралелки на 
втория адрес в с. Шишманци - под норматив през учебната 2017/2018 година, както следва: 

 I-ви клас - 6 ученика и ІІ клас - 7 ученика, общо 13 ученика /3 ученика под 
минималния норматив/; 

 ІІІ клас - 4 ученика и ІV-ти клас - 9 ученика, общо 13 ученика /3 ученика под 
минималния норматив/. 
Общо 6 ученика под норматив. 
 

 На основание чл. 11, ал. 6 от Наредба № 7 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 допълнителните средства извън определените по единни 
разходни стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е 
необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 424 
 

Взето с Протокол № 26/31.08.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Даване на съгласие за съществуването на маломерни паралелки /под норматив/ в 
ОУ “Отец Паисий“ – с. Стряма през 2017/2018 учебна година и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
На основание: : чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , чл.11 а, ал. 3 от Наредба № 7 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 предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Дава съгласие за съществуване на подготвителна група през учебната 2017/2018 г. с 
5 деца под минималния норматив. 
 2. Дава съгласие за дофинансиране на самостоятелна подготвителна група под 
норматив като осигурява 10 на сто от стандарта за дете от подготвителна полудневна група в 
училище за 5 деца под нормативно определената бройка по реда на чл. 11 а, ал.1 от 
Наредба № 7 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 /5 деца х10% 
от 1385 лв./ в размер на 693 лв. (шестстотин деветдесет и три лв.) 

 
 
МОТИВИ: Постъпила е докладна записка от Директора на ОУ „Отец Паисий“ – село Стряма – 
г-н Румен Филипов за одобрение от Общински съвет съществуването на самостоятелни 
паралелки под норматив през учебната 2017/2018 година, както следва: 

 Подготвителна група – 7 деца /5 деца под минималния норматив/; 
            Общо 5 деца норматив. 
 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 425 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 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: Мария Нанчева – зам. председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 
1. Юсеин Ахмед Кючек с ЕГН: 5601044405 и постоянен адрес: с. Стряма, община 

Раковски, ул. „Лилия” № 47, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Младен Иванов Рабаджийски с ЕГН: 8807314429 и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Завет” № 23, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Пенка Иванова Запрянова с ЕГН: 4609144878 и постоянен адрес: с. Чалъкови, община 
Раковски, ул. „Авлига” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Любомир Георгиев Кьолов с ЕГН: 6512184602 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Трети март” № 25, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Диана Николова Бурова с ЕГН: 7502244455 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Тодор Икономов” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Елена Алексиева Загорчева с ЕГН: 3803224478 и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Васил Петлешков” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Мария Йозова Петкова с ЕГН: 5006084570 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Симеон I” № 53, в размер на 600 /шест стотин/ 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: 
                           /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 – 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 425 

 
Взето с Протокол № 26/31.08.2017 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: Мария Нанчева – зам. председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 
1. Юсеин Ахмед Кючек с ЕГН: 560104**** и постоянен адрес: с. Стряма, община Раковски, 

ул. „Лилия” № 47, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Младен Иванов Рабаджийски с ЕГН: 880731**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Завет” № 23, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

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

4. Любомир Георгиев Кьолов с ЕГН: 651218**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Трети март” № 25, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Диана Николова Бурова с ЕГН: 750224**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Тодор Икономов” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Елена Алексиева Загорчева с ЕГН: 380322**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Васил Петлешков” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Мария Йозова Петкова с ЕГН: 500608**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Симеон I” № 53, в размер на 600 /шест стотин/ 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: 
                           /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 – 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


