
 

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 № 426 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 10.12.2012 г. 
след проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – 
публична общинска собственост (ПОС), в сила от 10.12.2012 г. до 10.12.2015 г., удължен с 2 
години съгласно анекс от 01.12.2015 г. между Община Раковски (наемодател) и Ирина 
Михайлова Стамболийска (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 недвижим имот, сключен на 10.12.2012 г. след проведен конкурс за отдаване под 
наем на недвижим имот между Община Раковски (наемодател) и Ирина Михайлова 
Стамболийска (наемател). 

2. Договорът да бъдат удължен с 5 /пет/ години.    
3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване 

срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 94И-1771-
1/31.08.2017 г. от Ирина Михайлова Стамболийска, с което е заявила желание да бъде 
удължен срокът на сключен между нея и Община Раковски договор за наем на недвижими 
имоти – описан в договор за наем от 10.12.2012 г.  Срокът на договора е бил удължен веднъж с 
анекс от 01.12.2015 г. между страните, съгласно който договорът е в сила до 10.12.2017 г.  
В съответствие с 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: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 1       
Възд.се: 0                                              
              
 
                                       
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                                     /Славка Гълева/ 
 



 

 

1. Петър Милков Антонов – против  
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 – 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 № 427 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на подготовката за проектобюджет за 2018 г. и актуализираната 
бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2020 г. на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на община Раковски и съобразно указанията на 
Министерство на финансите БЮ № 4/01.09.2017 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 83,  ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 37 от 19 януари 2017 г. за бюджетната 
процедура за 2018 г. и писмо изх. № БЮ-1 от 08 февруари 2017 г. на Министерство на 
финансите,  Общински съвет – Раковски: 

1. Одобрява подготовката за проектобюджет за 2018 г., актуализираната бюджетна 
прогноза за местните дейности за периода 2019-2020 год., постъпленията от местни приходи 
и на разходите за местни дейности на Община Раковски, съгласно Приложение № 8 към 
Писмо с Изх.№ БЮ-4 от 01 септември 2017 г. на Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020 г. на 
община Раковски, съгласно Приложение № 6г към Писмо с Изх. № БЮ-4 от 01 септември 2017 
г. на Министерство на финансите; 

3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 
разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2020 г. на община Раковски, 
съгласно Приложение № 1а към Писмо с Изх. № БЮ-4 от 01 септември 2017 г. на 
Министерство на финансите; 

4. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на 
„МБАЛ Раковски”ЕООД, гр.Раковски, съгласно Приложение №10а към Писмо с Изх. № БЮ-4 от 
01 септември 2017 г. на Министерство на финансите. 

 
 
МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 37 от 19 януари 2017 г. се определя бюджетната 
процедура за 2018 г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на 
бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели 
от единната бюджетна класификация.  

 С писмо, Изх. №  БЮ-4 от 01 септември 2017 г. на Министерство на финансите 
са дадени указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето 
на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на 
актуализираните бюджетни прогнози за периода 2019-2020 г. 

 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 
параметри в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2017 г. за финансиране на 
местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за 
общината, приети с бюджета за 2017 г. Трансферите за местните дейности и целевата 



 

субсидия за капиталови разходи за периода 2018-2020 г. са разчетени в съответствие с 
одобрените държавни трансфери, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Р 
България за 2017 г. Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на 
събираемостта им през предходните три години и в съответствие с приетите размери на 
местните данъци и такси в общинските наредби.  

  Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват 
служебно през годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. 
Трансферните параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само отчетни.  

 
Размерите на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл. 3 ал. 3 и чл. 20 ал. 1 т. 1 
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на 
обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  
♦ Общите  изисквания и насоките  за разработване  на  бюджетните  прогнози  за 2018 
- 2020 г., съгласно раздели І и ІІ от писмо БЮ №4/01.09.2017 г. на МФ;  
♦ Приетата от общинския съвет Наредба за  условията и реда за съставяне  на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 

♦ Действащи законови и подзаконови нормативни актове;  
♦ Задълженията, произтичащи от решения  на общинския съвет, при спазване 

приоритетите на местната общност.  
Разходите за периода 2018-2020 г. са ограничени до размера на собствените приходи 

и трансфери, като не  е  допуснато планиране  на разходи, срещу  които няма очаквани 
постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 
общината по години за периода 2018-2020 г. е изготвена  по функции и групи.  

В   прогнозата   2018-2020  г. съгласно указанията на МФ  не  са планирани разходи за 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в 
местните дейности, утвърдена с бюджет 2017 г. Прогнозите за осигурителните вноски са 
изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, 
ДЗПО и ЗОВ.  

В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни 
ремонти на улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на 
детските заведения и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите по 
благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, гробищни 
паркове, домашен социален патронаж. 
 Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби на 
нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно средствата са 
насочени за възстановяване на пътната настилка.  

 През следващите три години община Раковски не планира поемането на нов 
дълг /Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за лихви 
по поетия към момента от общината дълг. 

 Съгласно писмо, Изх. № БЮ-4 от 01 септември 2017 г., кметът на общината е 
задължен да представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2018-2020 
г. и за болниците с преобладаваща общинска собственост (Приложение 10а, включващо 
информация за приходите и разходите и за активите и пасивите с отчетни данни за 2015 и 
2016 г., разчет за 2017 г. и прогноза за периода 2018-2020 г. на „МБАЛ Раковски” ЕООД). 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 1       
Възд.се: 3                                                          
 
                                     
 
 
 



 

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

1. Петър Милков Антонов – против 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
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 № 428 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 742365, с площ 0,277 дка, находящ се в гр.Раковски, община Раковски, 
област Пловдив в местността “Геренча” с НТП от  „Полски път” на „Друга селск. територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, 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 следния имот - публична общинска собственост: 
     - ПИ № 742365 с площ 0,277 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Геренча”. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№ 94Й-1520-1/06.07.2017 г. от Йовко Бонев Рончев,  с искане за закупуване на ПИ 742298, който 
е част от новообразувания ПИ № 742365, с площ 0,277 дка, находящ се в гр. Раковски, община 
Раковски, област Пловдив, местността „Геренча”, НТП „Полски път”, с цел комасация и 
осъществяване на инвестиционни намерения.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                                
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /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 - 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 – 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 № 429 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 учредяване право на строеж върху 
урегулиран поземлен имот Х-528, кв.13 - частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Раковски, кв. Секирово, отреден за “Жилищно строителство”, за изграждане на сграда 
„Гараж” с площ 40,40 кв.м. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 49, ал. 4, т. 6 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
/НРПУРОИ/ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІV “Учредяване право на строеж за изграждане на  допълващо 
застрояване през 2017 г.” 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., следния имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив: 

 
   2. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху горепосочения 

имот в полза на Велко Иванов Далов, адрес: гр. Раковски, ул. ”Р. Даскалов” № 41, за 
построяване на „Гараж“ - допълващо застрояване на 1 /един/ етаж с 40,40 м2 /четиридесет 
цяло и четиридесет кв.м. / разгъната застроена площ. 

 3. Правото на строеж се учредява за сумата от 259,00 лв. /двеста петдесет и 
девет/лева. 
             4. В случай, че в 5 /пет/ - годишен срок от подписване на договора титулярът на 
учреденото право на строеж не извърши строителството на гараж по одобрен архитектурен 
проект, правото на строеж се погасява в полза на собственика на земята. 
 
МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила молба с вх. 
№ 94В-139-1/12.07.2017 г. от Велко Иванов Далов, адрес: гр. Раковски, ул. „Р. Даскалов“  № 41 
за учредяване право на строеж върху общински имот за построяване на гараж. Същият е с 
учредено право на строеж за построяване на къща, като същата  изградена и прехвърлена в 
собственост на лицето Велко Иванов Далов, съгласно нот. акт. № 48, т. VI, д. 2038/1986 г. и реш. 
№ 152/17.06.1987 г. на ПРС.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 
 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 
УПИ Х-528, кв.13, гр. Раковски, Община 

Раковски, АОС № 1396/26.02.2007 г. 
Жилищно строителство 794 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 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 – 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 № 430 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 безвъзмездно право на ползване 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. 34, ал. 4 и чл. 39, ал. 
2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 

       1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2017 г.” 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. следния имот -  частна общинска собственост: 
     -  ПИ № 066001, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Джатов мост” с НТП „Др. изост.нива”, АОС №4106/12.07.2017 г. 
       2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху гореописания 
имот в полза на СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” гр. Пловдив, ЕИК 825349081, ул.”Скопие” № 1, 
представлявано от Димитър Попов - Председател на УС. 
       3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване 10 /десет/ години. 
       4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме законовите действия за 
сключване на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-885-1/28.02.2017 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, с което се иска  предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху  ПИ 
№ 066001 – частна общинска собственост, с площ 29,741 дка, находящ се в с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, местността “Джатов мост” с НТП „Др. изост.нива”.  
Начинът на трайно позлване на гореописания имот е променен с Решение № 332, взето с 
Протокол № 21/29.03.2017 г. на ОбС Раковски, а с Решение № 368, взето с Протокол № 
23/31.05.2017 г. на ОбС Раковски  имота е обявен за частна общинска собственост. 
 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                          
                                             
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                          /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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
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 № 431 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 учредяване безвъзмездно право на ползване 
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. 34, ал. 4 и чл. 39, ал. 
2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
1.  Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за 

разпореждане през 2017 г.” 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., следния имот -  частна общинска собственост: 

- ПИ № 000882, с площ 1,967 дка, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, Област 
Пловдив, местността “Адата”, АОС №4109/12.07.2017 г. 
 

       2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел с обществено полезна дейност „Ловно-рибарско дружество 
„Средногорец“, гр. Брезово, представлявано от Радньо Манолов - Председател на УС. 
       3. Определя срок на безвъзмездното право на ползване 10 /десет/ години. 
       4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме законовите действия за 
сключване на договор. 
 
           
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-1299-1/14.09.2017 г. от Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност 
„Ловно-рибарско дружество „Средногорец”, БУЛСТАТ 115631175, адрес: гр. Брезово, ул. ”Г. 
Димитров” № 8, с председател Радньо Нанев  Манолов, за учредяване безвъзмездно право на 
ползване върху общински имот - ПИ № 000882, с площ 1,967 дка, находящ се в землището на 
с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местността “Адата”, АОС № 4109/12.07.2017 г. 
Твърди се необходимост за ползването за отглеждане на дивеч, който ще бъде разселван 
сред природата и за организиране на  ловни мероприятия. 
 Видно от Скица № К06484/19.07.2017 г. на ОСЗ Раковски, имотът е с отразен Начин на 
трайно ползване: „Др.селкост.т.“. Предоставянето за ползване на СНЦОПД „Ловно-рибарско 
дружество „Средногорец“ би било с полезен резултат, тъй като ефективно ще обслужи 
интересите на значителен брой лица - членуващите в Сдружението и всички други, ползващи 
се от подобрената материална база. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20      
Против: 1          
Възд.се: 0                        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                                                                                                                           /Славка Гълева/ 
 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
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 – 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 № 432 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г. и отдаване под наем на терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за 
поставяне на ВПС по схема, утвърдена с Решение № IV, взето с Протокол № 28 от 13.09.2017 г. 
на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 
16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
  
 

 1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за отдаване под наем през 2017 г. на ”Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.” 
 
 -  терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, утвърдена с Решение № 
IV, взето с Протокол № 28 от 13.09.2017 г. на ЕСУТ, находящ  се в с. Белозем, общ. Раковски, 
УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
 
 2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне 
на ВПС по схема, утвърдена с Решение № IV, взето с Протокол № 28 от 13.09.2017г. на ЕСУТ, 
находящ  се в с. Белозем, общ.Раковски, УПИ III-1705 кв. 103 по плана на с. Белозем. 
 3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен конкурс. 
 4. Отдаването под наем да бъде за срок от 1 /една/ година. 
 5. Определя начална тръжна цена в размер на 6 /шест/ лева за кв. м./месечно.   
 6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на  конкурса и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпилo Заявлениe с 
Вх. № 94Р-466-3/20.06.2017 г. от Радослав Димитров Минчев с молба да му бъде разрешено 
поставяне на ВПС от 10 кв. м. за упражняване на търговска дейност. Съобразно чл. 56 от ЗУТ 
върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, като разрешението за 
поставянето им се издава по ред, определен в наредба на общински съвет. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 3                                
   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                 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  
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 – 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 № 433 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР на гр. Раковски, кв. Секирово, 
одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски за УПИ  ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и 
ХХV в кв. 4 и на кадастрален план за имоти № 502.505, 502.511, 502.513, 502.515, 502.518 и 
502.657. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл.21, ал.7 от  ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ 
 

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

Р Е Ш И:  
 

 1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на гр. Раковски, кв. Секирово, одобрен с 
Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски за УПИ  ІІ,ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и ХХV в кв. 4 и 
на кадастрален план за имоти № 502.505, 502.511, 502.513, 502.515, 502.518 и 502.657, съгласно 
представеното предложение (техническо задание) на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и  чл. 21, ал.7 от  ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 
2.  Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
МОТИВИ: С Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски е одобрен плана на гр. Раковски. 
Проекта се изготвя за отстраняване на грешка в плана на гр. Раковски, която се състои в 
следното : 

- УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ХVІІІ, ХХ, ХХІV и ХХV в кв. 4 и на кадастрален план за имоти № 502.511, 
502.513, 502.515 съдържат в себе си част от бивш УПИ VІІІ - водна кула и озеленяване, кв. 4 по 
предходния план на гр. Раковски, кв. Секирово. За някои от имотите е възстановена 
собствеността  на бивши собственици към 1996 г. 
В плана от 2004 г. тези факти не са били взети под внимание и части от публичната 
собственост – бивш УПИ VІІІ - водна кула и озеленяване в кв. 4 по отмеинения план са били 
разпределени между цитираните по-горе УПИ и поземлени имоти. В площта на този бивш 
УПИ се намират водонапорните тръби от и към водната кула. Към този момент  тези площи се 
ползват от собствениците на съответните УПИ, без да са  уредени  правата на собственост и 
ограничените вещни права на ползване. Улицата между осови точки 1032-1031 е нанесена 
некоректно. 
 
 
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  
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 – 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 № 434 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 060066, с площ 0.690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, в местността “Саите”,  от имот  с  НТП „Полски път” на 
„Друга селск. територия”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, 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 следния имот – публична общинска собственост: 
 - Поземлен имот № 060066,  с площ 0,690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, 
община Раковски, област Пловдив, в местността “Саите”. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94Д-196-1/31.05.2017 г. от Димитър Лазаров Димитров с искане за закупуване на ПИ № 
060066, с площ 0,690 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Саите”, с НТП „Полски път” с цел комасация и осъществяване на 
инвестиционните намерения на дружеството.  
 
 
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 – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
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 – 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 № 435 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализиране на «Годишна 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 безвъзмездно предоставяне за управление на 
юридически лица на общинска бюджетна издръжка, представляващи „Детски заведения” на 
имоти – публична общинска собственост за образователни нужди. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 12 от ЗОС,  във връзка с чл. 6 и чл. 14, 
ал. 3 от НРПУРОИ, както и чл. 302 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

           І. Дава съгласие да бъде променен текста на раздел Раздел ІІІ от «Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.», както следва:   
от „Описание на имотите, които Общината предлага за отдаване под наем през 2017 г.” на 
„Описание на имотите, които Общината предлага за управление и отдаване под наем през 
2017 г.”  
 ІІ. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІІ на “Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.” следните имоти – 
ПОС:   

1. Сграда за нова яслена група с площ 244 кв. м, 1 етаж към ЦДГ „Синчец”, с. 
Белозем, находяща се УПИ ХХVІІ-835, кв. 78 по ЗРП  с площ  4 860 кв. м.  

2. Сграда за нова яслена група с площ 233 кв. м, 1 етаж към ЦДГ ”Радост”, с. 
Стряма, находяща се УПИ І-1257, кв. 115 по ЗРП  с площ 5 600 кв. м. 

3. Сграда детска ясла, лекарски кабинет и кухня с площ 350 кв. м, 1 етаж  към ОДЗ 
„Първи юни”, гр. Раковски, находяща се УПИ І-1314, кв. 81 по ЗРП с площ  3 924 кв. м. 
 

 ІІІ. Предоставя безвъзмездно за управление на съответните детски заведения, 
представляващи юридически лица на бюджетна издръжка следните имоти - публична 
собственост, както следва: 
  

1. Сграда за нова яслена група с площ 244 кв. м, 1 етаж към ЦДГ „Синчец”, с. 
Белозем, находяща се УПИ ХХVІІ-835, кв. 78 по ЗРП  с площ  4 860 кв. м.  

2. Сграда за нова яслена група с площ 233 кв. м, 1 етаж към ЦДГ ”Радост”, с. 
Стряма, находяща се УПИ І-1257, кв. 115 по ЗРП  с площ 5 600 кв. м. 

3. Сграда детска ясла, лекарски кабинет и кухня с площ 350 кв. м, 1 етаж  към ОДЗ 
„Първи юни”, гр. Раковски, находяща се УПИ І-1314, кв.81 по ЗРП  с площ  3 924 кв. м. 

 
 ІV. Гореописаните имоти се предоставят за управление безсрочно, при условие, че се 
ползват единствено за нуждите, за които са предоставени, като собствеността им не може 
да бъде придобивана по давност или по друг начин. Предоставените имоти могат да се 
отдават под наем по реда на Закона за общинската собственост и НРПУРОИ на ОбС 
Раковски. Таксата смет, застраховането, поддържането и ремонтите на предоставените 
имоти се извършват от лицата, на които са предоставени с грижата на добър стопанин, като 
ежегодно в бюджетите им се предвиждат необходимите средства за целта. Когато нуждата 
от  предоставения имот отпадне, или  същия се ползва в нарушение на разпоредбите на чл. 
11 от ЗОС, гореизброените детски заведения - юридически лица се задължават да предадат 
незабавно фактическото владение на имотите на Община Раковски. 
 
   



 

 
 V.Общински Съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 
необходимите действия за предоставяне управлението на горепосочените имоти и предаде 
фактическото им  владение. 

 
 

МОТИВИ: С Решение № 474, Протокол № 34/28.04.2010 г. Общински съвет Раковски 
безвъзмездно е предоставил за управление имоти - публична общинска собственост на 
следните детски заведения: 

1. ЦДГ „Синчец”, с. Белозем - Имот, актуван с Акт за ПОС № 616/28.07.2000 г., 
съставляващ УПИ ХVІІ-835, кв. 78 по ЗРП, с площ  4 860 кв. м. и построените в него 
сгради. 

2. ЦДГ „Радост”, с. Стряма – Имот, актуван с Акт за ПОС № 293/26.01.2000 г., 
съставляващ УПИ І-1257, кв. 115 по ЗРП  с площ 5 600 кв. м. и  построените в него 
сгради. 

3. ОДЗ „Първи юни”, гр. Раковски - Имот, актуван с Акт за ПОС № 8/22.04.1997 г., 
съставляващ УПИ І-1314, кв. 81 по ЗРП  с площ  3 924 кв. м. и построените в него 
сгради. 
 

В горецитираните имоти има новопостроени сгради за детски ясли, които следва също да 
бъдат предадени за управление на съответните детски заведения, представляващи 
юридически лица на бюджетна издръжка. 
 
 
 
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  
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 – 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 № 436 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 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 2017г.”, следния имот - ЧОС: 

 

ПИ № 48948.73.290 за който е 
образувано УПИ 73.290, по 
кадастралния план на с. Момино 
село 

Жил. строителство 481 4067/26.01.2017 г. 

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

ПИ № 48948.73.290 за който е 
образувано УПИ 73.290, по 
кадастралния план на с. Момино 
село 

Жил. строителство 481 4067/26.01.2017 г. 

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

ПИ № 48948.73.290 за който е 
образувано УПИ 73.290, по 
кадастралния план на с.Момино 
село 

Жил. строителство 481 1347,00 лв. 

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

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

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

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



 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпило Заявление с 
Вх. № 94Р-701-1/27.06.2017 г. от Румен Спасов Маринов с адрес: с. Момино село, ул. „21-ва” 
№ 45, за закупуване на общински имот УПИ 73.290, по кадастрална карта на с. Момино село, 
общ. Раковски. 
 
Гореописания имот е частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването му от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата му 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  
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 – 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 № 437 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 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., следният имот - ЧОС: 

 

ПИ 060069, находящ се в 
землището на с. Шишманци, 
общ.Раковски, местност 
„Каменица” 

Др.селкост. т.           0,523 4133/15.09.2017 г. 

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

 

ПИ 060069, находящ се в 
землището на с. Шишманци, 
общ.Раковски, местност 
„Каменица” 

Др.селкост. т.           0,523 4133/15.09.2017 г. 

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

ПИ 060069, находящ се в 
землището на с. Шишманци, 
общ.Раковски, местност 
„Каменица” 

Др.селкост. т. 0,523 1 000 лв. 

 
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. № 26-1275-3/03.05.2017 г. от „ЛИМП” ООД, представлявано от Петър Венков Гаджев – 
Управител,  за закупуване на общински имот № 060069 с НТП „Др.селкост.т.”, с площ 0,523 

Данни за имота Предназначение Площ в дка Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в дка Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в дка Начална тръжна 
цена 



 

дка, находящ се в местността ”Каменица” в  землището на с. Шишманци, общ. Раковски, 
Пловдивска област. 

 
          Гореописаният имот е частна общинска собственост. С Решение № 363, взето с 
Протокол № 23/31.05.2017 г., ОбС Раковски дава съгласие за промяна НТП на имота, а с 
Решение № 404, взето с Протокол № 25/26.07.2017 г., ОбС Раковски променя характера на 
собствеността на имота от публична в частна. Дружеството желае да закупи имота за 
комасиране на имоти във връзка с изграждане на „Ферма за птици”, което ще доведе до 
разкриване на нови работни места. 
          От друга страна, чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на 
Община Раковски.  За имота е изготвена експертна оценка за определяне на 
препоръчителна пазарна стойност. Началната тръжна цена е определена съгласно 
решението на Общински съвет – 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  
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 – 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 № 438 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Определяне на имот – публична общинска собственост за обект от първостепенно 
значение и 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. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ от ЗОС, чл. 6 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Раковски /НРПУРОИ/, § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за 
общинската собственост, § 5, т. 73 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство 
на територията и § 6а от преходни и заключителни разпоредби на Закона за опазване на 
земеделските земи. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 Определя за обект от първостепенно значение и включва  Раздел VІ – „Описание на 
имотите, които Общината предлага и обявява за обекти от първостепенно значение през 2017 
г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
за 2017 г.,  в който раздел включва следния имот – публична общинска собственост: 
 

- Поземлен имот 139116, местност „Узунджа” с площ 1221 кв. м. в землището на гр. 
Раковски, Пловдивска област за образуване на УПИ-139116 - Обществено и делово 
обслужване - „Ритуален дом”, АОС 2488/20.10.2009 г. 
 

 
МОТИВИ: В резултат от намерението на Община Раковски да изгради „Ритуален Дом“ за 
жителите на кв. Секирово, с Решение № 328, взето с протокол № 21/29.03.2013 г. от редовно 
заседание на Общински съвет – Раковски, е изразено предварително съгласие за промяна 
предназначението на общински имот, както следва: 

- ПИ № 139116 по плана за земеразделяне на гр.Раковски, Община Раковски, местност 
„Узунджа“ с НТП „Пасище, мера“, четвърта категория и площ 1221 кв. м. за „Ритуален 
дом“, АОС № 2488/20.10.2009 г.  
 

С  Решение № 389, взето с Протокол № 24/28.06.2017 г. е разрешено изработване на проект 
за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура, 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, представляващ 
поземлен имот № 139 116, местност „Узунджа” в землището на гр. Раковски, за образуване 
на УПИ-139 116 - Обществено и делово обслужване, Ритуален дом; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други свързани с изграждането и /или ползването на обект: „Ритуален 
дом“. 
 
 
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  
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 – 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 № 439 
 

Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 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 2017г.”, следния имот - ЧОС: 

 

УПИ I-783, кв.531по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 
Раковски. 

Жил. строителство 763 1015/16.07.2003 г. 

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

 

УПИ I-783, кв.531по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 
Раковски. 

Жил. строителство 763 1015/16.07.2003 г. 

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

УПИ I-783, кв.531по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 
Раковски. 

Жил. строителство 763 15 300 лв. 

 
          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. № 94С-2310-2/05.09.2017 г. от Велислав Райков - управител на „САХАРА-02” ЕООД със 

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

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

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



 

седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. „Росица” № 3, за закупуване на 
общински имот УПИ I-783, кв.531 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, общ. Раковски. 
Гореописаният имот е частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването му от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски. 
За имота е изготвена експертна оценка за определяне на препоръчителна пазарна стойност. 
Началната тръжна цена е определена съгласно решението на Общински съвет – Раковски. 
 
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  
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 – 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 – възд. се 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 № 440 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастралния план  за ПИ  № 538 и на 
ПУП-ПР за УПИ  І-538  и УПИ ХVІ-общ., кв. 83 по плана на с. Белозем. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на с. Белозем, общ. Раковски, Пловдивска 
област, одобрен със заповед № РД-45/20.08.1992 г. за УПИ І-538 и УПИ ХVІ, в кв. 83 и на 
кадастрален план за имот № 538, съгласно представеното предложение (техническо 
задание) на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС. 
 
          2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
МОТИВИ: Със заповед № РД-45/20.08.1992 г. е одобрен плана на с. Белозем. Възложителят на 
проекта е собственик на ПИ № 538, за който е образуван УПИ I-538, кв. 83, като през имота е 
проектирана улица с ширина 4 м., между осови точки 222-224, която не е реализирана. В 
действащия план границите на поземления имот и на УПИ I не съвпадат от южната страна, а 
имотът не съответства по площ на собствеността. Срокът по л. 208 от ЗУТ е изтекъл. Изготвено 
е предложение (техническо задание) от възложителя Мария Динкова Гаджанова от гр. Пловдив 
за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-538, кв. 83 по плана на с. Белозем. 
 
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  
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 – 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 № 441 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна наименованието на ул. „Винга” в гр. Раковски, обл. Пловдив на ул. ”Тодор 
Александров”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 ЗМСМА. 
 
По предложение на: Стефан Йозов Песнов – общински съветник 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Променя наименованието на ул. „Винга”, намираща се на територията на гр. 
Раковски на ул. „Тодор Александров”. 
 2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона действия. 
 
 
МОТИВИ: Улица „Винга” е улица в Новия Център на гр. Раковски, обл. Пловдив. 
Наименованието и е взаимствано от населено място в областта Банат – Румъния, населено 
от началото на XVII век до днес от банатски българи. Първите български заселници са 
основно бежанци от Чипровското въстание 1688 г. Въпреки запазването и развитието през 
вековете на българското самосъзнание, българската духовност и култура, батански 
български език, писменост и традиции, още в края на  XIX и началото на XX век българската 
общност във Винга, обезкръвена от реемиграцията на стотици млади семейства в 
освободена България, започва бавен, невъзвратим спад по численост. Кризата след Трианон 
1920 г. ускорява свиването на българското малцинство, защото българите се изселват и в 
близките градове Арад и Тимишоара, а някои и в Америка. Последният демографски удар 
нанася миграцията след промените през 1989 г. Ускорява се асимилацията от румънския 
етнос, в по-ново време-спонтанна. Самият град и неговата история не се ползват с голяма 
известност и популярност сред жителите на гр. Раковски.  
От друга страна Тодор Александров Попорушев е български революционер, член на 
Централния комитет и лидер на Вътрешната македонска революционна организация. 
Училищен преподавател и активен участник във войните за национално обединение, той 
посвещава живота си на идеята и стремежа за запазване на българщината, българския дух  
и самосъзнание в откъснатите от Родината след Освобождението земи, населявани с 
българи. До смъртта си през 1924 г. Тодор Александров защитава правата на българското 
население, останало извън пределите на родината, чрез мирни преговори или чрез 
организиране на чети в подкрепа на българската армия по време на Балканската война, 
чрез изпращане на чети в Македония. Той служи в щаба на българската армия след 
включване на България в Първата световна война. След края на Първата световна война, през 
1919 г. Тодор Александров успява да възстанови структурите на ВМРО и се издига като неин 
ръководител с голям авторитет сред бежанците в България и населението на Варварска 
Македония. Самият Александров полага немалко усилия за организаирането на 
администрацията с освободените земи.  
Именно поради тези причини е необходимо да се отдаде заслужена почит и признателност 
към боец за запазване на българския дух и българщината в несправедливо отнените от 
България земи, населени с българи. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 13     
Против: 2      
Възд. се: 5                          



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 442 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предложение за именуване на Площад № 1, намиращ се на територията на с. 
Шишманци. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Именува площад № 1, намиращ се на територията на с. Шишманци с името 
„Никола Ганчев“. 
 
 2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона действия.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Предложение с Вх. № 94К-07-
3/13.09.2017г. от Костадин Дечев Иванов – кмет на кметсво Шишманци, общ. Раковски, за 
именуване на Площад № 1, намиращ се на територията на с. Шишманци на името на 
известния български кавалджия – Никола Ганчев. С оглед факта, че на същия парцел, на който 
е разположен площадът се намира и сградата на кметството, както и тази на Народно 
читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929г.“ – с. Шишманци, напълно логично е площадът да 
бъде именуван на личност, която има съществен принос към развитието на културата и 
фолклора. Никола Ганчев, определян като един от най-добрите кавалджии на XX век, е роден 
именно в с. Шишманци. 
 
 
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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 443 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, 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, представляващ поземлен имот 053039 с НТП -нива, местност 
„Станчева могила” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ-053039-Обществено-
обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства; 
транспортен достъп, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на 
отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и (или) 
ползването на обект: „Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства (МПС)“.  
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 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-Парцеларен план за техническата инфраструктура на земеделска земя, за 
процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на 
поземлен имот 053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски, 
за образуване на УПИ-053039 - Обществено-обслужващи дейности, Автосервиз за леки и 
товарни моторни превозни средства. 
 
Обхват: поземлен имот 053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. 
Раковски. 
Контактна зона: ПИ-053009; ПИ-053007, ПИ-000539- жилищна територия и ПИ-053032- полски 
път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ за ПИ-053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски. 
Да се предвиди връзка с четвъртокласен път от североизток на имота, за сметка на ПИ-
000539- жилищна територия и 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, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласуване с „КАТ“, Пловдив. С план-схемите за 
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план.  
 



 

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 приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
 
   3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ- 053039-
Обществено-обслужващи дейности, Автосервиз за леки и товарни моторни превозни 
средства, образуван от поземлен имот 053039 с НТП- нива с площ от 3.090 дка, четвърта 
категория, местност „Станчева могила” в землището на гр. Раковски, през ПИ-000539-
жилищна територия-общинска собственост и поземлен имот 000435-канал, общинска 
собственост 
   3.2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
   4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ/. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94П-213-1 от 
11.09.2017г. на Петър Иванов Плачков, чрез пълномощник инж. Недялка Коева за разрешение 
за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура, 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, 
представляващ  поземлен имот 053039 с НТП -нива, местност „Станчева могила” в землището 
на гр. Раковски, за образуване на УПИ-053039- Обществено-обслужващи дейности, 
Автосервиз за леки и товарни моторни превозни средства; транспортен достъп, 
електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други, свързани с изграждането и/или ползването на обект: „Автосервиз 
за леки и товарни моторни превозни средства (МПС)“.  
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: 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 444 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен План за „Трасета за външно водоснабдяване и 
канализация“ преминаващи през ПИ 034 149 -канал; ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - 
пасище, мера; ПИ- 034 143 и ПИ 034 155 – улица, за захранване на УПИ- VІІІ-790- Стопанска 
дейност /ПИ-034314 и ПИ-034315/, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, общ. 
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:  

 
 1. 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 „Трасета за външно водоснабдяване и канализация“, преминаващи 
през ПИ 034 149 -канал; ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера; ПИ- 034 143 и 
ПИ 034 155 – улица, за захранване на УПИ- VІІІ-790-Стопанска дейност (ПИ-034314 и ПИ-034315), 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, общ. Раковски 
(Решение № І, взето с Протокол № 26 от 23.08.2017г. на ЕСУТ) 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в  30-дневен  срок  от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на  обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА Раковски е постъпило Искане с Вх.№ 26-2161-17 от 
14.08.2017 г. на „Ленокс Груп“ ЕООД, за одобряване на проект за ПУП-Парцеларен План за 
„Трасета за външно водоснабдяване и канализация“ преминаващи през ПИ 034 149 -канал; 
ПИ 034 239 - пасище, мера; ПИ 034 240 - пасище, мера; ПИ- 034 143 и ПИ 034 155 – улица, за 
захранване на УПИ-VІІІ-790-Стопанска дейност /ПИ-034314 и ПИ-034315/, местност „Перселик“ 
в землището на с. Стряма, общ. Раковски. 
Към искането са приложени  следните документи: Решение №  242, взето с Протокол  № 16  от  
30.11.2016 г. На Общински  съвет Раковски за разрешение за изработване на ПУП- ПП и 
предварително съгласие за провеждане на трасета през публична общинска собственост, 
Съобщение, Изх. № 26-2161-17 от 14.08.2017 г. на общинска администрация и Акт за постъпили 
възражения от 29.08.2017 г. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19     
Против: 0      
Възд. се: 0                          
                                           
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 



 

 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 445 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 01.12.2010 г. 
след проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда – частна 
общинска собственост (ЧОС), в сила от 01.12.2010 г. до 10.12.2015 г., удължен с 2 години 
съгласно анекс от 01.12.2015 г., между Община Раковски (наемодател) и „ИВИГРИ ТРАНС“ 
ООД (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 недвижим имот, сключен на 01.12.2010 г. след проведен конкурс за отдаване под наем на 
недвижим имот между Община Раковски (наемодател) и „ИВИГРИ ТРАНС“ ООД (наемател), 
удължен с 2 години съгласно анекс от 01.12.2015г. 
      2. Договорът да бъдат удължен с максимално допустимия по закон.         
      3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване 
срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 26-986-
2/18.09.2017 г. от „ИВИГРИ ТРАНС“ ООД, ЕИК: 200048075 с адрес на управление с. Шишманци, 
ул. „8-ма“ № 1Б, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от Димитър Урумов – управител, с което е 
заявено желание за удължаване срокът на договор между Община Раковски и „ИВИГРИ 
ТРАНС“ ООД. 
В съответствие с 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: 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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 446 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализация на разчета за капиталови разходи и актуализация на текущи ремонти 
на Община Раковски за 2017 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 

 1. Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 
2017 г., както следва: 
Функция III – Образование – (+) 18 698 лв.  
 - дейност 322 Общообразователни училища – увеличение на плана за капиталови разходи с 
18 698 лв. 
Функция IV –Здравеопазване – (-) 64 678 лв. 
- в дейност  431 Детски ясли - намаление на плана за капиталови разходи с 64 678 лв. за 
сметка на целевата субсидия за капиталови разходи, които са намалени видно във функция 
VI – Жилищно строителство БКС и ООС. 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  (-) 117 366 лв. 
- в дейност 603 - Водоснабдяване и канализация – увеличение на плана за капиталови разходи 
с 46 881 лв. 
- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа – намаление  на плана 
за капиталови разходи с (-)16 330 лв. 
- в дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство – намаление на плана за 
капиталови разходи с (-) 158 200 лв., като 13 200 лв ще бъдат разпределени по разходни 
параграфи в дейноста. 
- в дейност 619 – „Общинско предприятие” - увеличение на плана за капиталови разходи с   
9 000 лв. 
- в дейност 622 – Озеленяване - увеличение на плана за капиталови разходи с – 1 283 лв. 
Функция VIІ - Почивно дело – (+) 34 лв. 
- в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички – увеличение на плана за капиталови 
разходи с 34 лв. 
        Необходимите за целта финансови средства ще се компенсират с вътрешно 
разместване между дейностите. Разликата – ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА – 169 962 лв. ще бъде 
разпределена както следва: 
-  Дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”  - увеличение 
181 312лв. 

- Дейност 2619 - Общинско предприятие 9 000 лв. – средствата ще са за сметка на 
предприятието. 

- Дейност 2311 – Детски градини   2 350лв. – за сметка на ВРБ. 
 

 2. Приема актуализацията на разчета за текущи ремонти на Община Раковски за 2017 
г. - Необходимите за целта финансови средства ще бъдат от Дейност 2998, §97-00 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи”. 

 
Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение №1 – Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.08.2017 г. 



 

Приложение №2 – Актуализация на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Раковски. 
Приложение №3 – Отчет на текущи ремонти на Община Раковски към 31.08.2017г. 
Приложение №4 – Актуализация на текущи ремонти на Община Раковски. 

 
 

МОТИВИ: След направен анализ е установена нужда от актуализиране на капиталовите 
разходи и текущите ремонти.  

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 2 и текущите 
ремонти в Приложение № 4 са разработени по източници на финансиране, параграфи, 
функции, дейности и по обекти, в съответствие с единната бюджетна класификация. 

ПМС № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2017 г. предвижда:  

Чл. 44 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се 
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с 
източник: 

1. Остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в 
преходен остатък; 

2. Собствени приходи; 
3. Субсидия – по формула. 
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 

училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, 

както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за 
администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за 
детската градина или за обслужващото звено. 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет са предтавили уведомителни 
писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи и 
текущи ремонти.  В колона „било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер 
бюджетни средства, а в колона „става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. 
Предвиждат се допълнителни суми за конкретно възникнали нужди от допълнителни средства 
за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти.  

  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16     
Против: 1     
Възд. се: 2                     
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 447 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Създаване на наблюдателна комисия и избор на състав. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 и 3 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража. 
 
По предложение на: Георги  Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 
 СЪЗДАВА НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ към Общински съвет – Раковски за изпълнение на 
дейностите по чл. 171 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 73 от НК. 

 
ИЗБИРА следния състав на Наблюдателна комисия: 

Председател: Георги Лесов – Председател на ОбС Раковски; 
Членове: 
1.  Георги Василев Попов – представител от Областна служба „Изпълнение на наказанията”;  
2.  Пенка Василева Попчева – представител на Затвора – гр. Пазарджик;  
3. Пенка Йосифова Бакърджиева - Ячева – представител на ДСП - Раковски; 
4. Мария Лесова – адвокат. 
 
 
МОТИВИ: В Община Раковски се получават за изпълнение съдебни актове, касаещи лица, 
спрямо които е постановено условно предсрочно освобождаване на основание чл. 70 ал. 1 
от Наказателния кодекс (НК), като е установен съответен изпитателен срок. От Община 
Раковски се иска да бъдат изпълнени задълженията на Наблюдателната комисия, посочени в 
чл. 73 от НК (организиране на надзор и възпитателни грижи за условно предсрочно 
освободения през изпитателния срок), както и в чл. 170 и чл. 171 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), където е посочен състава на 
Наблюдателната комисия и задълженията й по закон.  

ЗИНЗС е в сила от 2009 година. Съгласно чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС, към общинските 
съвети трябва да бъдат създадени наблюдателни комисии, в състава на които се включва 
пробационен служител и представител на затвора.  

Основната функция на наблюдателната комисия е да работи по ресоциализацията 
на лишените от свобода.  

Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от 
свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им 
документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за 
лишаване от свобода.  

Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за 
началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или 
препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна 
дирекция "Изпълнение на наказанията".  

Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети. Според 
чл. 171, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, 
наблюдателните комисии: осъществяват обществен контрол на дейността на местата за 
лишаване от свобода; подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително 
чрез иницииране на социални услуги на територията на общината; правят предложения за 
изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от 
по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване; правят предложения и 
дават мнения по искания за помилване; подпомагат семействата на лишените от свобода; 



 

съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за 
лишаване от свобода. 

С Писмо, вх. № 899/25.08.2017 г. от Областна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. 
Пловдив, за включване в състава на Наблюдателната комисия към ОбС Раковски е посочен 
Георги Василев Попов – Инспектор в РС „Изпълнение на наказанията”, гр. Пловдив. 

С Писмо, вх. № 917/07.09.2017 г. от Затвора – гр. Пазарджик, за включване в състава на 
Наблюдателната комисия към ОбС Раковски е посочена Пенка Василева Попчева – Инсп. 
пробация. 

С Писмо, вх. № 951/25.09.2017 г. от Дирекция социално подпомагане Раковски, за 
включване в състава на Наблюдателната комисия към ОбС Раковски са посочени Пенка 
Йосифова Бакърджиева - Ячева – Директор, а в случаите на отсъствие Златка Иванова 
Гатевска – Стоянова – Началник отдел ХУСУ. 

  
 
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  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 448 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Петрана Илиева Павлова с ЕГН: 6405244577 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Дунав” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Петрана Йорданова Тодорова с ЕГН: 7206014378 и постоянен адрес: с. Чалъкови, 
община Раковски, ул. „Трапезица” № 19, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Божидар Красимиров Николов с ЕГН 9611074488 и постоянен адрес: с. Момино село, 
община Раковски, ул. „21-ва” № 2,  в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Бойко Алонцов Балабанов с ЕГН: 6501234527 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 60, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Луиджо Йозов Балджийски с ЕГН: 4302194460 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Милко Йозов Койрушки с ЕГН: 6906114642 и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „11-ти август” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18     
Против: 1      
Възд. се: 0                     
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 



 

 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска  
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 – 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 № 448 

 
Взето с Протокол № 27/27.09.2017 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 Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Петрана Илиева Павлова с ЕГН: 640524**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Дунав” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Петрана Йорданова Тодорова с ЕГН: 720601**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, 
община Раковски, ул. „Трапезица” № 19, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Божидар Красимиров Николов с ЕГН 961107**** и постоянен адрес: с. Момино село, 
община Раковски, ул. „21-ва” № 2,  в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Бойко Алонцов Балабанов с ЕГН: 650123**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 60, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Луиджо Йозов Балджийски с ЕГН: 430219**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Милко Йозов Койрушки с ЕГН: 690611**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „11-ти август” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18     
Против: 1      
Възд. се: 0                     
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 



 

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

 
 


