
 
 

   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 № 27 

 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Петър Ангелов Антонов – общински съветник  
 

Р Е Ш И:  
 

Избира за Председател на Общински съвет на Община Раковски г-н Георги Николаев 
Лесов. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16       
Против: 4          
Недействителни бюлетини: 1 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

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 № 28 

 
  Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Преразглеждане на Решение № 24, взето с Протокол № 2/27.11.2015 г.   
 
На основание: Чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 4 и 9 от ЗМСМА 
  
По предложение на: Йосиф Ячев – общински съветник  

 
Р Е Ш И:  

 
Отменя Решение № 24 в частта му по т. 2, взето с Протокол № 2/27.11.2015 г.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 
 

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

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

 
 
 



 
 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 29 

 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Промяна на състава на постоянните комисии към Общински съвет - Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА.  
 
По предложение на: Младен Николов Шишков – Общински съветник 
 

Р Е Ш И:                                                         
  
Изменя състава на постоянните комисии към Общински съвет – Раковски, както следва: 
 
1. Постоянна комисия “Териториално и селищно устройство, околна среда, пътна и 
селищна мрежа и благоустройство”: 
 
     1.  Младен Шишков – Председател 
     2.  Любов Кориновска – Зам. председател 
     3.  Петър Ангелов Антонов – член 
     4.  Рангел Матански – член 
     5.  Йосиф Ячев – член  
     6.  Йордан Неделчев – член  
     7.  Стефан Пенсов – член  
 
2. Постоянна комисия “Управление на общинската собственост”: 

 
1. Йосиф Ячев – Председател 
2. Младен Шишков – Зам. председател 
3. Мария Гиева – член 
4. Иван Рангелов – член 
5. Петър Терзийски  – член  
6. Петър Милков Антонов  – член  
7. Стефан Пенсов  – член  

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



 
 

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

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

 



 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 30 

 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

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

 Р Е Ш И: 
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване 
на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, 
приета с Решение № 490 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г 
 
§ 1. Чл. 6, т. 4 се изменя, както следва:  

т. 4 - Допускането без придружител /родители, настойници, попечители или други 
лица, които полагата грижи за детето/ на обществени места на дете, което не е навършило 
14-годишна възраст след 20,00 ч., съответно ако детето е навършило 14-, но не е навършило 
18-годишна възраст – след 22,00 часа. Ако родителите, попечителите или другите лица, които 
полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно 
дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. 
дете в управляван от него търговски обект в нарушение на забраната по настоящата точка, 
се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно 
нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.Родител, настойник, 
попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши забраната по 
настоящата точка, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което 
не осигури придружител на лице навършило 14-, но ненавършило 18-годишна възраст на 
обществени места след 22,00 ч., се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 
лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв. 
 
§ 2. Чл. 37 се изменя, както следва: 
 Чл. 37. За констатираните нарушения по Наредбата се съставят актове от 
контролните органи по чл. 35, въз основа на които се издават наказателни постановления от 
кмета на Общината или определен от заместник-кмет. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

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

 

 



 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 31 

 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, 
отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга в община 
Раковски, приета с Решение № 763 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 
55/28.07.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 
77 от Административнопроцесуалния кодекс 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Приема Наредба за измение и допълнение на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и 
изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга в община Раковски, приета 
с Решение № 763 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 55/28.07.2015г., 
съгласно Приложение № 1. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ПРОЕКТ  на 

Наредба за измение и допълнение на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и 
изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга в община Раковски, приета 

с Решение № 763 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол 
№ 55/28.07.2015 г. 

 
 
§ 1. Чл. 4 се изменя, както следва: 
Чл. 4. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато 

да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да 
не ги оставят без надзор в обхвата на пътя. 

 
§ 2. Досегашният текст на чл. 6 става ал. 1, като се създава нова ал. 2 със следното 

съдържание: 
 Чл. 6 (2) Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират след 
извършена проверка за оглед за комплектоване на пътното превозно средство и неговото 
окомплектоване. Огледът се извършва на място пред сградата на Община Раковски или в 
кметството по местоживеене на заявителя, за което му се издава служебна бележка. 

 
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се изменя, както следва: 
Чл. 7. (1) Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават 

Заявление по образец /Приложение № 1/ до кмета на община Раковски в деловодството на 
Общинска администрация – Раковски. Към заявлението се прилагат копие от документ за 
самоличност на собственика, документ за платена такса съгласно т. 56 от Приложение № 
1б към чл. 48 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите на територията на Община Раковски. В случаите, когато техническата проверка 
е извършена в кметството по местоживеене на заявителя, се прилага и издадената 
служебна бележка. 

 



 
 

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 се създават нова точка 9 със следното съдържание: 

9. за нарушение на забрана по чл. 5 – от 20.00 до 100.00 лв.  
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. Създава се нова ал. 2 със следното 

съдържание: 
(2) При повторно нарушение се налагат глоби в размер от 20.00 до 150.00 лв. 

 
 
 § 5. Адресата на Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 се изменя, както следва: 
 ДО 

КМЕТА 
НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
§ 6. Приложение № 5 към чл. 7, ал. 4 се изменя, както следва: 
 
 

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 4 
ДО                                                                                                                     
КМЕТА  
НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 7, ал. 4 от Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да 

отговарят ППС с животинска тяга в община Раковски 
 
Долуподписаният/-ата __________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 
ЕГН _____________, лична карта №_________________, издадена на ________________  
 
от МВР - гр. _______________, адрес: __________________________________________  

(постоянен адрес) 
 
притежаващ Регистрационен талон №............  
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 
 

1. Днес, .................................., в сградата на Община Раковски, по повод подадено от 
заявление за регистрация на ППС с животинска тяга, получих лично: 

- Регистрационен талон за регистрация на ППС с животинска тяга с № ................ 
- Регистрационна табела с № ..................................... 
 
2. Регистрираното под №...................................... пътно превозно средство  

 
..............................................................................................................................................  

/ вид на превозното средство/ 
е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно:  

- има два бели/жълти светлоотразителя отпред;  
- има два червени светлоотразителя отзад;  
- има светлоотразител на челото на животното; 
- има светещо тяло за движение през нощта;  
- има осигурена престилка за животинските отпадъци; 
- има светлоотразителна жилетка за водача. 

 
3. Задължавам се да поставя (монтирам) предадената ми регистрационна табела 

върху задната част на притежавата от мен ППС с животниска тяга, чиято регистрация заявих. 
 

 4. Ще полагам необходимите грижи регистрационният номер да бъде ясно различим 
и четлив – съгласно първоначалния контур и цвят на същия . 



 
 

5. Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. 
съм длъжен да подам заявление за промяна в обстоятелствата, а при спиране от движение 
на ППС да върна регистрационния талон и регистрационната табела в Общината за 
заличаване от регистъра. 

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от  
Наказателния кодекс.  
 
____________          г.                                                         ДЕКЛАРАТОР:_______________  
            (дата)  

 
 
§ 7. Срокът за регистрация по  § 4 от ПЗР се удължава като § 4 се изменя, както 

следва:  
§ 4. В срок до 31.03.2016 г. следва да се извърши регистрация на ППС на територията 

на Община Раковски, като след изтичането на този срок ще бъде търсена отговорност по 
чл. 12, ал. 1, т. 7 на собствениците за неизпълнение на установеното в тази наредба. 
 

§ 8. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, 
отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга в община 
Раковски е приета с Решение № ................. на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 
№ ...../......... и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението. 
 
МОТИВИ: На основание § 4 от ПЗР от Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, 
на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга в община Раковски  /приета с Решение 
№ 763 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 55/28.07.2015 г./ срокът за 
регистрация на ППС с животинска тяга на територията на община Раковски изтече на 
30.10.2015 г. При направено проучване от Общинска администрация се установи, че голяма 
част от собствениците на ППС с животинска тяга не са подали заявления за регистрация 
съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредбата. В тази връзка бяха проведени 
допълнителни мероприятия за информирането на населението на Община Раковски 
(разлепяне на съобщения и др.). Основната цел на предлаганата наредба за изменение и 
допълнение е с удължаването на срокът за регистрация на ППС с животинска тяга да бъде 
дадена възможност на всички лица, които притежават ППС с животинска тяга да 
регистрират същите в Общината. С приемането на предлаганата НИД ще бъдат попълнени 
допуснати пропуски (прим. предвиждане на санкции за нарушение на чл. 5 от наредбата, 
които понастоящем липсват) и ще се отстранят съществуващи технически грешки. 
Прецизира се редът за регистрация. За прилагането на наредбата за изменение и 
допълнение не са необходими финансови средства. Очакваният резултат е 
законосъобразност в урежданата материя. Изменението на Наредбата не противоречи на 
нормите на Европейския съюз.  

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

публикуван в официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg на 
04.12.2015 г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на 
гражданите на същата дата, като по този начин е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становище. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16      
Против: 0          
Възд.се: 5                                
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

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

 



 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 32 

 
  Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Определяне на представители от състава на Общински съвет – Раковски, които да 
участват в заседанията на Общинска комисия по безопасност на движението. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с § 1а, ал. 2 от Закона за 
движение по пътищата. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. Определя за свой представител в Общинска комисия по безопасност на 

движението: 
Младен Минчев Мандраджийски. 
 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в заседание 
на комисията, той ще бъде заместван от: 
Рангел Георгиев Матански. 

 
МОТИВИ: Съгласно § 1а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата към кметовете на общини 
се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата. Общинската 
комисия за безопасност на движението се събира периодично за разглеждане на 
постъпили сигнали и предложения, относно безопасността на движението в Община 
Раковски, да координира и контролира проблемите по безопасността на движението, да 
изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки 
за нейното подобряване. В състава на комисията се включва един представител на 
Общински съвет – Раковски. 
 
 
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: 
                           /Мария Пънкина/ 



 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 33 

 
Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Актуализация на структурата на Териториална Общинска администрация  на 
Община Раковски, считано от 01.01.2016 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
Актуализира структурата на Териториална общинска администрация на Община 
Раковски, считано от 01.01.2016 г. по структурни звена, щатни бройки и населени места, 
съгласно Приложение № 1. 
 
МОТИВИ: След направен задълбочен анализ на работата и натовареността на 
Дирекциите и отделите в Общинската администрация се породи необходимостта от 
промяна в състава на някои от тях. 
Предлагаме на Общински съвет Раковски актуализиране на структурата и числеността 
на териториална общинска администрация – Раковски с откриването на нов щат за 
дължността „Заместник кмет”, който да поеме задълженията по социалната политика 
на Общината и работата по осъществяването на контрол по привличането на средства 
от Европейските програми и проекти и нов щат за длъжността Главен експерт 
„Инвеститорски контрол” – пряко подчинен на Кмета на Община, който да установява 
навреме непълнотите или неточностите по проектите и проектните предложения и 
съответно да предлага допълнения и корекции за отстраняването им. 
В същото време след направените анализи на работата и разговори с Директорите на 
дирекции предлагаме на Общински съвет Раковски закриването два щата от Дирекция 
„Правно, административно, информационно обслужване”  за свободната длъжност 
„Главен юрисконсулт”, чиито задължения се покриват от двама Старши юрисконсулти и 
длъжността на Главен специалист „Електронна обработка на информацията” и един 
щат от Дирекция „Местно развитие и политики”, отдел „Европроекти, образование и 
култура” – за длъжността Главен специалист „Програми за временна заетост”, чиито 
задължения предвид работата и натовареността могат да се изпълняват само от един 
човек. 
 
Предвид гореизложеното, предлагам следните промени в длъжностните и съответните 
щатни бройки: 

 
 
 

Било: Щат Става: Щат 
Заместник кмет на Община 2 Заместник кмет на Община 3 
Главен експерт „Инвеститорски 
контрол” 

0 Главен експерт „Инвеститорски 
контрол” 

1 

Главен юрисконсулт 1 Главен юрисконсулт 0 
Главен специалист „Електронна 
обработка на информацията” 1 Главен специалист „Електронна 

обработка на информацията” 0 

Главен специалист „Програми за 
временна заетост” 2 Главен специалист „Програми за 

временна заетост” 1 



 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 2          
Възд.се: 3                                 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                                   Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 34 
 
Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Изразяване на предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от 
ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за опазване на земеделските земи 
за промяна предназначението на общински имоти за неземеделски нужди в 
землището на с. Шишманци, Пловдивска област, а именно: ПИ № 000129, с НТП 
“Пасище, мера”, ІV категория, с площ 10,054 дка, находящ се в местността “ Геренски 
път” и  част от ПИ №  037015 с НТП “Полски път”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и във 
връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за опазване на земеделските земи за промяна 
предназначението на общински имоти за неземеделски нужди. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет при Община Раковски съгласно чл. 25, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 17а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за 
опазване на земеделските земи изразява предварително съгласие за промяна 
предназначението на общински имоти, както следва: 

а/ Поземлен имот № 000129 по плана за земеразделяне на с. Шишманци, Община 
Раковски, местността “Геренски път” с НТП “Пасище, мера”, четвърта категория и площ 
10,054 дка за жилищно строителство - АОС №  2168/14.04.2009 год.; 

б/ Част от поземлен имот № 037015 по плана за земеразделяне на с. Шишманци, 
Община Раковски, местността “Геренски път” с НТП “Полски път” с площ 1,902 дка за 
жилищно строителство и улична мрежа. 

     Определя срок за валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на 
решението на комисията по земеделските земи. 

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

МОТИВИ: Поземлените имоти, цитирани по - горе са собственост на Община Раковски и 
представляват “Пасище, мера” и “Полски път” и граничат с регулацията на с. 
Шишманци. 
           Поради възникнала необходимост от жилищни имоти Община Раковски има 
намерение да включи целия имот № 000129 и част от ПИ № 037015 към урбанизираната 
територия на с. Шишманци. Във връзка с изготвянето на ПУП за промяна 
предназначението на земята е изготвено геодезическо заснемане на сгради, 
построени в гореизброените имоти без документи за собственост от жители на 
с.Шишманци от ромски произход.  
 
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: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 35 

 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - 

Раковски 
 

Относно: Oпределяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за 
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите за обект: ПИ № 700142, 
находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 3860/04.02.2014 г., с площ от 852,005 дка и НТП 
„Язовир”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, чл. 7, чл. 13, ал. 1, т. 2, 
чл. 58 и чл. 59 от Закона за концесиите  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

І. ОПРЕДЕЛЯ класирания на първо място в процедурата участник „ИНСА“ ЕООД, 
ЕИК 825377953, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, община Раковски, 
област Пловдив, кв. Ген. Николаево, ул. „Предел“ № 1, с управител – Иванка Самуилова 
ЗА КОНЦЕСИОНЕР на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника 
за прилагане на Закона за концесиите с предмет:  

Предоставяне право на експлоатация на язовир с обща площ от 852,005 дка, 
представляващ ПИ № 700142, находящ се в землището на гр. Раковски, община 
Раковски, област Пловдив, актуван с АПОС № 3860/04.02.2014 г. и поддържането на 
същия в изправно техническо състояние, осъществяване на безопасната му 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и 
отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните 
технологии продукция от тях, срещу задължението на концесионера да управлява, 
експлоатира и поддържа язовира със собствени средства и на свой риск. 

Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен 
интерес включва предоставяне услуги и извършването на други стопански 
дейности срещу получаване на приходи. 

Допълнителен предмет на концесията: 
• Извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на 

концесията; 
• Извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия; 
• Извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при 

екстремни ситуации; 
• Постоянно наблюдение на язовирната стена; 
• Запазване на фауната и флората в района на язовира; 
• Задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и 

спорт; 
• Извършването на монтажни работи за поставяне на преместваеми 

съоръжения. 
Други стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията: рибовъдство, напояване, спортен риболов, спортно-развлекателни 
дейности, туристическа дейност, други дейности, разрешени от закона. 
 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯТА, както следва: 
1. Размер на годишно концесионно възнаграждение – 6000 лв. (шест хиляди лева) 

без ДДС. 



 

2. Размер на инвестиции в обекта на концесията – 230 300 лв. (двеста и тридесет 
хиляди и триста лева) без ДДС. 

3. Откриване на 6 (шест) броя работни места, от които 3 (три) постоянни и 3 (три) 
сезонни работни места. 

 
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, както следва: 

1. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА: 
1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и 
дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия, които 
могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, 
както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта. 
1.2. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в 
концесионната документация, както и всички други идейности, които не 
противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от 
действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство. 
1.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура. 

2. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА: 
2.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на 

концесионната територия. 
2.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения на 

концесионната територия. 
2.3. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни 

съоръжения на собственика, при изтичане на срока на концесията, в техническо и 
функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо 
нормалната и безопасна експлоатация на язовира. 

2.4. Да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при 
условията и сроковете, договорени между страните. 

2.5. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на 
трети лица. 

2.6. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията и 
ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, 
регламентирани в Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и да съобразява 
дейността си с действащото законодателство, в т.ч. предпазната дига на язовира. 

2.7. Да предостави, по указание на концедента и/или по своя преценка, места за 
общо ползване на водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в 
обем, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо 
договарян между страните, който не възпрепятства основната дейност по концесията. 

2.8. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни 
органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, 
уточнена в договора. 

2.9. Да поддържа работни места на трудов/граждански договор най-малко в 
обема, предложен в офертата на концесионера.  

2.10. Да застрахова за своя сметка обекта на концесията, включително срещу 
природни бедствия и земетресения, както и за всички възможни щети и неблагоприятни 
последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт. 

2.11. Да заплаща всички дължими държавни данъци и такси, свързани с 
експлотацията на обекта. 

2.12. При упражняването на правата по концесията, както и на съпътстващите 
права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на 
човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените 
територии и обекти, националната сигурност, отбраната и обществения ред. 

2.13. Концесионерът е длъжен да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от 
Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).  

2.14. Концесионерът е длъжен да съгласува аварийния план по предходната 
подточка с концедента и със собствениците на каскадно разположените 



 

хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от 
подписването на концесионния договор.  

2.15. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ. 
2.16. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл. 142 от ЗВ. 
2.17. Всички извършени подобрения в обекта на концесията са за сметка на 

концесионера. Концедентът не дължи никакви обезщетения за извършените подобрения. 
2.18. Концесионерът е длъжен да реализира инвестиционната програма за 

обекта на концесията, която е представил в офертата си за участие в процедурата. 
2.19. Концесионерът е длъжен да проектира, изпълни и въведе в експлоатация със 

собствени средства, предвидените в инвестиционната програма съоръжения и обекти, 
които след изтичане срока на концесията ще са собственост на концедента. 

2.20. Концесионерът е длъжен да изпълнява или да осигури изпълнението на 
направените предложения в офертата си, която става неразделна част от концесионния 
договор. 

2.21. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната 
среда. 

2.22. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава 
човешкото здраве и защитените територии, зони и обекти. Извършваните от 
концесионера дейности по рехабилитация и ремонт на язовира по никакъв начин да не 
засягат разположените в непосредствена близост до него могили, както и да не се 
допуска тяхното наводняване. При всички дейности в концесионната площ, свързани с 
нарушаване на земните пластове в съседство на могилите (т.е. в охранителната им 
зона), задължително да бъде осигурено присъствие и наблюдение от страна на 
археолог в съответствие с изискването на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното 
наследство (ЗКН). За целта концесионерът следва да потърси съдействие от 
Регионалния археологически музей в гр. Пловдив. По време на експлоатацията и 
строително-ремонтни дейности в границите на ПИ № 700142 да бъдат спазвани 
изискванията на чл. 160, ал. 2 от ЗКН, а ако се засягат археологически структури и чл. 161 
и чл. 148, ал. 5 от ЗКН. 

2.23. Всички подобрения в обекта на концесията са за сметка на концесионера. 
2.24. Изисквания свързани с националната сигурност и отбраната на страната, 

опазване на околната среда, човешкото здраве, на защитените територии, зони и 
обекти и на обществения ред: 

а/ Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с 
националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на 
човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както  
и в други случаи определени с закон. 

б/ Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за ново- 
възникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната 
на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и 
обекти и за обществения ред, както и в други случаи определени с закон. 

в/ Концесионерът е длъжен според изискванията на Наредба 13/29.01.2004 за 
условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени 
и съоръженията към тях, да осигури авариен склад и да окомплектова същия с 
необходимия резерв от материали и резервни части. 

г/ Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните 
органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на 
обществения ред. 

д/ Концесионерът е длъжен незабавно да предприема мерки по изпълнение на 
всички предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и 
съоръженията към нея, дадени от компетентните органи. 
 

3. Основни права на КОНЦЕДЕНТА: 
3.1. Да получава концесионните възнаграждения в сроковете и при условията, 

описани в договора. 
3.2. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договора, 

включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и 
документи. 



 

3.3. Да развали договора по реда и при условията, предвидени в § 3 на ПЗР на 
Закона за сдруженията за напояване. 

3.4. След изтичане на срока на договора или след неговото преждевременно 
прекратяване, да придобие правото на собственост на всички приращения и 
подобрения върху обекта на концесията. 

3.5. Концедентът има право на достъп до обекта на концесията и до 
документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия. 

3.6. Да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от 
страна на концесионера на задълженията по него и на условията по предоставената 
концесия. 

3.7. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол 
причинени вреди от концесионера. 

3.8. След прекратяване на концесионния договор да получи обекта на 
концесията, цялата документация и информация, свързани с обекта на концесията и с 
неговата експлоатация. 

3.9. Концедентът има право да получи обезщетение в размер, определен с 
договора в случай на прекратяване на договора по вина на концесионера. 

3.10. Да се ползва от банковите/паричните гаранции, дадени от концесионера, в 
съответствие с концесионния договор. 
 

4. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА: 
4.1. Да предаде на концесионера обекта на концесията. 
4.2. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договора, 

освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при 
форсмажорни обстоятелства. 

4.3. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на 
концесионера са съобразени с договорните условия. 

4.4. При настъпване на форсмажорни обстоятелства да уведоми концесионера 
за временното използване на обекта на концесията от компетентните органи. 
 

ІV. ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР - 3 (три) 
месеца.  

 
V. ЗАДЪЛЖАВА определеният за концесионер участник „ИНСА“ ЕООД, ЕИК 

825377953, да представи документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, 
ал. 1 – 4 от Закона за концесиите, както следва: 

1. съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е 
обявен в несъстоятелност, издадено след датата на примане на настоящото решение. 

2. съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в 
процедура по ликвидаця, издадено след датата на приемане на настоящото решение. 

3. свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управителя на 
„ИНСА“ ЕООД, ЕИК 825377953, за удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за 
престъпление, посочено в чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, издадено след 
датата на приемане на настоящото решение. 

4. удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от отдел „Местни данъци и такси“ към Община Раковски след датата на 
приемане на настоящото решение. 

5. удостоверени за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от Националната агенция по приходите след датата на приемане на 
настоящото решение. 

6. Декларация за липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 16, ал. 3, т. 3 и т. 4, 
ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗК, подписана след датата на приемане на настоящото решение. 

 
VІ. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Раковски да сключи концесионния договор и да 

представлява концедента по него, с изключение на прекратяването му, както и да 
организира контрола по изпълнението на концесионния договор и да представлява 
Община Раковски по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор. 

 



 

Настоящото решение и препис-извлечение от протокола по чл. 48, ал. 2 от ЗК, 
относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците да се 
представят на заинтересования участник в процедурата в 7-дневен срок от приемане на 
настоящото решение по реда на чл. 48а от ЗК. 

 
Настоящото решение може да се обжалва относно неговата законосъобразост 

в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията по реда на Глава 
единадесета от Закона за концесиите.  
 
МОТИВИ: Община Раковски е собственик на язовир, съставляващ имот № 700142, 
находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив с ЕКАТТЕ 
62075, актуван с акт за публична общинска собственост № 3860/04.02.2014 г., площ от 
852,005 дка. Общината не е в състояние да поддържа този голям воден обект, тъй като 
няма в структурата си специализирано звено, което да се грижи за такива обекти, с 
оглед на което е задвижена процедура за предоставяне на концесия управлението на 
язовира. 

Концесията се дефинира като концесия за услуга. Срокът на концесията е 35 
години. 

Основните мотиви за предоставяне на поземления имот на концесия за услуга 
са: 

- Извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта, който сега е в 
относително добро техническо състояние; 

- Напояване на обработваемите селскостопански площи в землището; 
- Извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия; 
- Извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при 

екстремни ситуации (поставяне на обозначителни знаци на подпорната стена и около 
язовира и др. подобни); 

- Механично почистване на входящите води (утаители); 
- Постоянно наблюдение на язовирната стена; 
- Запазване и обогатяване на фауната и флората в района чрез разселване на 

риба за риболов; 
- Задоволяване на нарасналите нужди от активен спорт и отдих на населението 

на Общината; 
- Липсата на финансови средства на Общината за осигуряване на нормалното 

и безопасно функциониране на съоръжението; 
- Недостатъчните финансови средства на Общината за осигуряване и 

задоволяване на нарастващите обществени нужди от зони за отдих, туризъм, спортен 
риболов, лов и рибовъдство; 

- За цялостното решаване на дългогодишния проблем с наличие на филтрация 
през тялото на стената на язовира при страничното водовземане и наложеното поради 
това ограничение в завиряването до кота 201,60 м., е необходимо провеждането на 
ремонтно-възстановителни работи с влагане на значителни финансови средства. 

Допълнителните мотиви за предоставяне на концесията за имота са: извършване 
на съпътстващи дейности по изграждане на помощни постройки, както и строителни 
дейности по поддръжка и осигуряване безопасността на преградната стена и 
водопреносната мрежа, поставяне на предупредителни табели и др. 

С предоставянето на концесията се цели обектът да бъде частично 
рехабилитиран и ремонтиран, управляван и добре стопанисван с цел задоволяване на 
необходимостта от годно хидротехническо съоръжение, което ще се използва за 
напояване на прилежащите обработваеми селскостопански площи в землището на гр. 
Раковски.  На следващо място, но не и по значение, е предоставянето на още една 
възможност за отдих и спорт на гражданите и гостите на Общината. 

Във връзка с привеждането на обекта на концесията в състояние, отговарящо на 
изискванията на Наредба № 3 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, следните 
мероприятия се залагат в инвестиционната програма на концесионера: 

- насипване, подравняване, уплътняване и оформяне на служебен път за достъп 
до язовира с дължина 2 600 м и широчина 6.0 м. 



 

- подравняване и оформяне на откоси по летва и шаблон в отделни участъци с 
обща площ 2 200 м²; 

- насипване на служебния път по короната с дължина 780 м и широчина 4.0 м с 
баластра, подравняване, уплътняване и оформяне; 

- насипване на междинната берма с дължина 520 м и широчина 3.0 м, 
подравняване, уплътняване и оформяне; 

- пренареждане на каменна броня в отделни участъци с обща площ 2 200 м²; 
- строителни работи, свързани с преливника (земни работи, облицоване, 

изграждане на бързоток и енергогасител); 
- монтаж на допълнителни арматури по основния изпускател; 
- възстановителни бетонови работи по пасарелки и стени на шахтите; 
- изграждане на предпазни парапети; 
- изграждане на водочет за установяване на водното ниво; 
- почистване на два броя входни шахти на страничните водовземания от натлак; 
- почистване на два броя изходни шахти от натлак; 
- почистване на съществуващи храсти и растителност; 
- построяване на навес с монтиране на фургон; 
- доставка на специализирано оборудване за садки. 
Изпълнението на всички тези мероприятия е заложено в концесионния договор 

като задължение на концесионера, ведно със задължението за изпълнение на цялата 
инвестиционна програма, и неизпълнението им е свързано със съответните сакнции.  

С реализирането на инициативата за концесия ще се предприемат действия в 
полза на развитието на този имот, като се вложат допълнителни инвестиции за неговото 
саниране и не на последно място – откриването на нови работни места. Ще се намали 
здравния и екологичен риск за населението, ще се провокира солидарност и 
гражданско чувство за отговорност, което предполага равностойно поемане на 
задължения. Освен това ще се получават приходи за Общината под формата на 
концесионно възнаграждение от неговото използване. 

Със Заповед № ДЗ – 149/05.08.2014 г. на кмета на Община Раковски е назначен 
Екип за извършване на подготвителни действия за предоставянето на общинска 
концесия за услуга за обект ПИ № 700142, находящ се в землището на гр. Раковски, 
общ. Раковски, обл. Пловдив, актуван с Акт за публична общинска собственост № 
3860/04.02.2014 г., с площ от 852,005 дка и НТП „Язовир”. В резултат на подготвителните 
действия е прието Решение № 772 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
56/28.08.2015 г., с което е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга за 
посочения обект.  

Със Заповед № ДЗ-145а/04.09.2015 г. на кмета на Община Раковски са одобрени 
обявлението за провеждане на процедурата, документацията за участие и проектът на 
концесионен договор. 

Със Заповед № ДЗ-145б/04.09.2015 г. на кмета на Община Раковски е назначена 
комисия за провеждане на процедурата (наричана по-долу „концесионна комисия“). 

Обявлението е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник под 
№ 1/09.09.2015 г. и публикувано в Националния концесионен регистър към Министерския 
съвет под № А-000746. 

На 10.09.2015 г. на официалната интернет страница на община Раковски – 
www.rakovski.bg, са  публикувани съобщение за откритата процедура и документацията 
за участие. 

С оглед необходимостта от извършването на посочените ремонтно-
възстановителни работи, в методиката за оценка на офертите един от критериите, 
формиращи комплексната оценка, е Предложен размер инвестиции по 
инвестиционната програма, но не по-малко от 185 000 лева (сто осемдесет и пет хиляди 
лева) без ДДС. Другите два критерия, предложени за формиране на комплексната 
оценка, са Предложено годишно концесионно възнаграждение, но не по-малка от 6 000 
лева/год. (шест хиляди лева годишно) без ДДС и Брой разкрити работни места, равни 
или повече от 6, от които 3 (три) броя постоянни + 3 (три) броя сезонни работни места. 

В документация бяха предвидени следните критерии за подбор:  
• Икономическо и финансово състояние; 
• Технически възможности и/или професионална квалификация. 



 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и финансово 
състояние”: Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2014 г., 
като за целта представят Отчет за приходите и разходите за 2014 г. и Баланс към 
31.12.2014 г. 

За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически възможности и/или 
професионална квалификация”: Участникът следва да разполага най-малко с едно 
техническо лице, наето по трудов и/или граждански договор, което ще отговаря за 
качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се представя списък на 
техническите лица, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионния 
договор, както и копие от трудов и/или граждански договор; Описание на техническото 
оборудване и на възможностите за осигуряване качественото изпълнение на 
концесионния договор /основание за ползването му – собствено, наето, документи за 
собственост, респ. договор за наем/. 

В обявлението за концесията като краен срок за подаване на оферти в 
процедурата е посочено до 16,30 часа на 15.10.2015 г. и отваряне на офертите – 10,00 
часа на 16.10.2015 г. 

В определения срок в Деловодството на Община Раковски е входирана една 
оферта от „ИНСА“ ЕООД, ЕИК 825377953, със седалище и адрес на управление: гр. 
Раковски, община Раковски, област Пловдив, кв. Ген. Николаево, ул. „Предел“ № 1, с 
управител – Иванка Самуилова, тел.: 03151/4850, факс: 03151/3124, с Вх. № 26-07-
20/15.10.2015 г., подадена в 16:11:52 ч. 

В Протокол № 2 на концесионната комисията е обективирано отварянето на 
офертата в обявения ден – 16.10.2015 г. в 10,00 ч. Същият отразява работата на комисията 
по прегледа на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Заявление“. В следствие на 
извършената работа Комисията е приела Решение № 1 за допускане до участие и 
подбор „ИНСА“ ЕООД. Извършен е подбор в съответствие с чл. 26 от ЗК и с 
определените в документацията критерии за подбор. От представените от „ИНСА“ 
ЕООД документи комисията констатира, че същите доказват необхидимото 
икономическото и финансово състояние на дружеството и техническите възможности и 
професионални квалификации за качественото изпълнение на задълженията по 
концесионния договор и концесията като цяло. С Решение № 2 на комисията е признато 
право на участника за продължи участието си в процедурата. Протоколът е сведен до 
знанието на дружеството-участник, като същото е уведомено, че отварянето на Плик № 2 
„Предложение“ и Плик № 3 „Обвързващо предложение“ ще се извърши на 06.11.2015 г. 
от 14,00 ч. 

В обявения ден и час концесионната комисия е отворила Плик № 2 и Плик № 3 на 
„ИНСА“ ЕООД. Работата на комисията е отразена в Протокол № 3, в който са 
обективирани Решение № 3, с което офертата на „ИНСА“ ЕООД е допусната до 
разглеждане и оценяване.  

Предложенията по критериите за оценка на „ИНСА“ ЕООД са както следва: 
- 6000 лв. (шест хиляди лева) без включен ДДС - размер на годишно концесионно 

възнаграждение. 
- 230 300 лв. (двеста и тридесет хиляди и триста лева) без включен ДДС – размер 

на инвестиции в обектите на концесията. 
- Откриване на 3 (три) броя постоянни работни места и 3 (три) броя сезонни 

работни места. 
При единствен участник и с оглед покриването на изискуемите минимуми по 

заложените критерии след извършеното класиране с Решение № 4 на комисията е 
обявено класирането и предложено класираният на първо място участник „ИНСА“ 
ЕООД да бъде определен за концесионер. 

 
Процедурата е проведена законосъобразно и в изпълнение на всички изисквания 

на ЗК и ППЗК. Видно от представените в процедурата документи „ИНСА“ ЕООД 
разполага с необходимата техника – собствена и наета, за реализиране на 
мероприятията от инвестиционната програма. Дружеството е представило документи, 
удостоверяващи че същото е финансово обезпечено и разполага с необходимия 
състав от специалисти, които да осигурят управлението на обекта на концесия 
съобразно относимата законова и подзаконова нормативна уредба. 



 

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: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 36 

 
Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Актуализация на бюджета за 2015 година на Община Раковски. 
 
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 и утвърждава актуализирания бюджет на Община Раковски в частта 
“Местни дейности” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности”, както 
следва: 

-  Местни приходи  по Приложение № 1 в размер на 3 229 196 лв. 
- Разходи за местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата 

дейности по отделни функции и дейности  съгласно Приложение № 2 в  размер 3 229 
196 лв, в т.ч.: 

- за местни дейности – 2 929 248  лв 
- за дофинансиране на делегираните държавата дейности – 300 948 лв. 
 
2. Приема актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи 

на община Раковски за 2015 год. съгласно  Приложение№ 3. 
 

3. Приема актуализация на разшифровка на капиталовите разходи, финансирани 
от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за 
2015 г. съгласно Приложение № 4. 
 
 Приложения: 

1. Приложение № 1 Актуализация на приходната част на Бюджет-2015 в частта 
местни дейности; 

2. Приложение № 2 Актуализация – разходи за местни дейности и 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности по отделни функции по 
Бюджет-2015;  

3. Приложение № 3 Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на община Раковски за 2015 г. 

4. Приложение № 3а Отчет на капиталовите разходи към 30.11.2015 г. на община 
Раковски  

5. Приложение № 4 Актуализация на разшифровка на капиталовите разходи, 
финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи за 2015 г. 
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14       
Против: 3          
Възд.се: 3 
 



 

 
 
 
  
                              
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

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



 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 37 
 

    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - 
Раковски 

 
Относно: Промяна характера на имоти от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 
 Обявява за частна общинска собственост следните имоти, а именно:  
 

- ПИ № 000174, с площ от 18,135 дка, НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в 
землището на с. Шишманци, Община Раковски, местността “Каменица”, АОС № 
2038/01.04.2009 г.; 

 
- ПИ № 000444, с площ от  2,000 дка , НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в 

землището на с. Шишманци, Община Раковски, местността “Цигански гьол”, 
АОС № 2088/06.04.2009 г.; 

 
- ПИ № 700453, с площ от 1,933 дка,  НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в землището 

на  гр. Раковски, Община  Раковски, кв. Ген. Николаево, местността “Домус гьол”, 
АОС № 2606/28.10.2009 г.; 
 

- ПИ № 029095, с площ от 2,762 дка, НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в землището 
на с. Белозем, Община Раковски, местността “Шератлика”, АОС №  
1995/30.03.2009 г. 

 
 

МОТИВИ: С Решение № 714, взето с протокол № 52/30.04.2015 г. и Решение № 741, взето с 
протокол № 54/29.06.2015 г. на Общински съвет - Раковски е дадено съгласие да бъде 
променен НТП от «Пасище, мера» на «Др. селскост. т.» на следните имоти – публична 
общинска собственост: 

- ПИ № 000174, с площ от 18,135 дка, НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в 
землището на с. Шишманци, Община Раковски, местността “Каменица”, АОС № 
2038/01.04.2009 г.; 

- ПИ № 000444, с площ от  2,000 дка, НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в землището 
на с. Шишманци, Община Раковски, местността “Цигански гьол”, АОС № 
2088/06.04.2009 г.; 

- ПИ № 700453, с площ от 1,933 дка,  НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в землището 
на  гр. Раковски, Община  Раковски, кв. Ген. Николаево, местността “Домус гьол”, 
АОС № 2606/28.10.2009 г.; 

- ПИ № 029095, с площ от 2,762 дка, НТП “Др. селскост. т.”, находящ се в землището 
на с. Белозем, Община Раковски, местността “Шератлика”, АОС №  
1995/30.03.2009 г. 



 

На основание чл. 78а от Постановление № 188/24.07.2009 год. за изменение и допълнение 
на ППЗСПЗЗ и Заповед № 7/13.10.2015 год. на и.д. Началник ОСЗ Раковски е извършена 
проверка на място, за което е съставен констативен протокол на комисия за промяна 
НТП. 

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

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 – против  
6. Стефан Йозов Пенсов – против  
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 38 
 
Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот - публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 700834, с площ от 0,663 дка, проектиран от имот № 
700508, целият с площ 33,445 дка, находящ се в гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, 
местността “Борисов кладенец” по КВС на същото населено място, като от “Пасище с 
храсти” начинът на трайно ползване се измени в „Полски път”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и от 
ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище с храсти” 
на “Полски път ” на следния имот - публична общинска собственост: 

- ПИ № 700834, с площ от 0,663 дка, проектиран от имот № 700508, целия с площ 
33,445 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, Община 
Раковски, местността “Борисов кладенец”, АОС № 2612/28.10.2009 г. 
 

МОТИВИ:  С решение № 798, взето с протокол № 59/30.09.2015 год. ОбС Раковски дава 
съгласие да се промени НТП от “Пасище, мера” на “Др. вид зем. земя” на ПИ № 700833 
с площ 3,000 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, местността “Борисов 
Кладенец”, собственост на Община Раковски. Този имот, както и съседния ПИ № 700462  
нямат достъп до път. За целта е необходимо образуване на път от гореописаният имот – 
публична общинска собственост и промяна на НТП на имота – публична общинска 
собственост. 

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



 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 39 

 
Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-101 034 – нива, схеми Ел, ВиК и Пътна, находящ се в местността 
„Арджовица” по КВС на с. Стряма, Община Раковски и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура, като за ПИ-101 034 – нива, се образува УПИ-101 034 - 
Обществено обслужване и складова дейност. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 
1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
Трасетата за осигуряване на транспортен достъп до УПИ-101 034, чрез път с трайна 
настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 
води, терени за временно ползване и други да бъдат проектирани през ПИ-101 055 - 
полски път на Община Раковски. 
 

2. ОДОБРЯВА: 
Задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ. 
 

3. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-101 034 - 
нива, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна, находящ се в местността „Арджовица” по КВС на с. 
Стряма, Община Раковски и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, 
като за ПИ-101 034 – нива, се образува УПИ - 101 034 - Обществено обслужване и 
складова дейност. 
  
Обхват: ПИ-101 034 – нива, находящ се в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, 
Община Раковски 
Контактна зона:  ПИ - 000 048 - напоителен канал; ПИ - 101 086; ПИ - 101 032 и ПИ - 101 055 
- полски път. 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КВС на 
с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.  
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 
8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат представени в цифров /CD/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план. 
 
МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-1975-
1/27.11.2015 г. от Даниел Георгиев Кръстев – в качеството му на управител на „Свилена-
земеделска земя” ООД, за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-
ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-101 034 - нива, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна, 
находящ се в местността „Арджовица” по КВС на с. Стряма, Община Раковски и ПУП-



 

Парцеларен план за техническата инфраструктура, като за ПИ-101 034 – нива, се 
образува УПИ-101 034 - Обществено обслужване и складова дейност. Към искането са 
приложени следните документи: Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ, 
Скица-предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите  
съществуващо положение и документ за собственост. 
 
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 40 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-034 141; ПИ-034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; ПИ-034 220; ПИ-034 239 и 
ПИ-034 240, находящи се в местността „Перселик” и ПИ-034 013, находящ се в местността 
„Тимонски вир” по КВС на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив, схеми Ел, ВиК и 
Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, като се образуват два нови 
квартала с идентификатори: квартал 145 и нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ- І÷ 
ХХVІ и квартал 146 и нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ - І÷ ХLІ. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във  връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 
от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
Трасетата за осигуряване на транспортен достъп до УПИ- 101 034, чрез път с трайна 
настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 
води, терени за временно ползване и други да бъдат проектирани през ПИ-034 141 и ПИ-
034 172 - полски пътища. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
Задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ. 
 
3. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-034 141; ПИ-
034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; ПИ-034 220; ПИ-034 239 и ПИ-034 240, находящи се в 
местността „Перселик” и ПИ-034 013, находящ се в местността „Тимонски вир” по КВС на с. 
Стряма, Община Раковски, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура, като се образуват два нови квартала с идентификатори: квартал 145 и 
нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ- І÷ ХХVІ и квартал 146 и нови УПИ за жилищно 
застрояване: от УПИ- І÷ ХLІ  
 
Обхват: 034 141; ПИ-034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; ПИ-034 220; ПИ-034 239 и ПИ-034 240, 
находящи се в местността „Перселик” и ПИ-034 013, находящ се в местността „Тимонски 
вир” по КВС на с. Стряма, Община Раковски.  
 
Контактна зона: ПИ-034 225; ПИ-034 155; ПИ- 034 239; ПИ-034 219; ПИ-034 008; ПИ-000 010; 
034 013  и населено място. 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КВС на 
с.Стряма   
Обхватът и съдържанието  на ПУП-ПРЗ да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 
8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 
ПУП-ПРЗ  и ПУП-ПП да бъдат представени в цифров /CD/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план. 



 

 

 
МОТИВИ: Налице е възникнала  необходимост от задоволяване на  жилищните нужди  на 
жители на с. Стряма от ромски произход, с оглед на което е изготвено геодезическо 
заснемане на сгради, построени в горепосочените имоти. Необходимо е Общински съвет - 
Раковски да издаде разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-034 141; ПИ-034 143; ПИ-034 149; ПИ-034 172; ПИ-034 220; ПИ-034 239 и 
ПИ-034 240 в местността „Перселик” и ПИ-034 013 в местността „Тимонски вир” по КВС на с. 
Стряма, Община Раковски, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура, като се образуват два нови квартала с идентификатори: квартал 145 и 
нови УПИ за жилищно застрояване: от УПИ- І÷ ХХVІ и квартал 146  и нови УПИ за жилищно 
застрояване: от УПИ- І÷ ХLІ.  Целта на проектираното изменение е разширяване на 
строителните граници на съществуващата урабинизирана територия (с. Стряма), породено 
от нарасналите жилищни нужди на населението на с. Стряма. Приложени са следните 
документи: ПУП-комбиниран файл от заснемане, КВС, оцифряване на кадастралния план, 
Скица-предложение за ПУП и Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ. 
 
 
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: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 41  
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на  ПИ-000 129 – Пасище, мера и на част от ПИ-037 015 - полски път, 
находящи се в местността „Геренски път” по КВС на с. Шишманци, схеми Ел, ВиК и Пътна и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, като се образуват УПИ за 
жилищно застрояване. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във  връзка с чл.124а, ал. 1  и чл. 124б, ал.1 
от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
1. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
Трасетата за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна настилка за 
електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 
временно ползване и други да бъдат проектирани през ПИ-037 015 - полски път. 
2. ОДОБРЯВА: 
Задание за изработване на ПУП-ПРЗ. 
3. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-000 129 – 
Пасище, мера и на част от ПИ-037 015 - полски път, находящи се в местността „Геренски 
път” по КВС на с. Шишманци, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура, като се образуват УПИ за жилищно застрояване. 
 
Обхват: ПИ-000 129 – Пасище, мера и част от ПИ-037 015 - полски път в местността 
„Геренски път” по КВС на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. 
 
Контактна зона: ПИ-037 003; ПИ-037 004; ПИ-000 130; ПИ-000 120 и ПИ-000 404 - населено 
място. 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КВС на с. 
Шишманци, община Раковски, област Пловдив. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 
8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат представени в цифров /CD/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план. 
 
МОТИВИ: Поради възникнала необходимост от задоволяване на жилищните нужди на жители 
на с. Шишманци от ромски произход и изготвено геодезическо заснемане на сгради, 
построени в горепосочените имоти, е необходимо да се издаде разрешение  за изготвяне 
на  проект за  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-000 129 – Пасище, мера и на 
част от ПИ-037 015 - полски път, находящи се в местността „Геренски път” по КВС на с. 
Шишманци, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура, като се образуват УПИ за жилищно застрояване. Към искането са 
приложени следните документи, Скица-предложение за ПУП-ПРЗ и Техническо задание за 
изработване на ПУП-ПРЗ. 



 

 

 
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: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 42  
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти - публична общинска собственост, 
представляващи ПИ № 073001, с площ от 12,871 дка, находящ се в  с. Белозем, Община 
Раковски, местността “Вадите” и ПИ  № 061014, с площ  5,344 дка,  образуван от ПИ 061012, 
целият с площ от 189,414 дка, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, местността 
“Двете круши” по КВС на същото населено място, като от “Пасище, мера” начинът на 
трайно ползване да се измени в „Друг вид земеделска земя”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване от „Пасище, мера” на “Др. 
вид зем. земя” на следните имоти - публична общинска собственост: 

- ПИ № 073001 с площ от 12,871 дка, находящ се в землището на с. Белозем, Община 
Раковски, местността “Вадите”, АОС № 1948/25.03.2009 г.; 

- ПИ №  061014 с площ 5,344 дка, образуван от ПИ № 061012, целият с площ от 189,414 
дка,  дка находящ се в с. Белозем, Община Раковски в местността “Двете круши”, 
АОС  № 1985/27.03.2009 год. 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила молба с вх. 
№ 94С-1266-4/07.07.2015 год. от “СТЕНИ-ОЛИВА” ЕООД с. Болярино за закупуване на имот – 
публична общинска собственост, представляващ № 073001 с площ от  12,871 дка, находящ 
се в землището на с. Белозем, Община Раковски, местността “Вадите” за разширяване 
дейността на фирмата. Постъпило е заявление с вх. № 94В-1620-1/20.08.2015 год. от Васил 
Петров Петров за закупуване на ПИ №  061014 с площ 5,344 дка, образуван от ПИ № 061012, 
целият с площ от 189,414 дка, дка, находящ се в с. Белозем, Община Раковски в местността 
“Двете круши” с цел комасация като собственик на съседен имот № 061009. Към момента 
имотите са разорани и не се ползват за “Пасище, мера” от години. 
      За целта е необходимо да бъде направена промяна на НТП на имоти – публична 
общинска собственост. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14       
Против: 2          
Възд.се: 4                                                  
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 



 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 43 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-138 076 - нива, схеми Ел, ВиК и Пътна, находящ се в местността 
„Трите могили” по КВС на с. Стряма, Община Раковски и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура, като за ПИ - 138 076 се образува УПИ - 138 076 - За 
производствена и складова дейност. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 
от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
Трасетата за осигуряване на транспортен достъп до УПИ - 138 076 чрез път с трайна 
настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни 
води, терени за временно ползване и други да бъдат проектирани през ПИ-000 007 - полски 
път на Община Раковски. 

2. ОДОБРЯВА: 
Задание за изработване на проекти за ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план. 

3. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-138 076 - нива, 
схеми ЕЛ, ВиК и Пътна, находящ се  в местността „Трите могили” по КВС на с. Стряма, 
Община Раковски и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура,  като за ПИ-
138 076 се образува УПИ-138 076 - За производствена и складова дейност. 
 
Обхват: ПИ-138 076 – нива, находящ се в местността „Трите могили” по КВС на с. Стряма, 
Община Раковски. 
Контактна зона: ПИ-138 075; ПИ-138 077; ПИ-138 086 и ПИ-000 007 - полски път. 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КВС на с. 
Стряма, община Раковски, област Пловдив. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да се съобразят с разпоредбите на Наредба 
№ 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат представени в цифров /CD/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми ЕЛ, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план. 
 
МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с вх. № 94Ф-97-1 от 
07.12.2015 г. на Филка Георгиева Милушева за издаване на разрешение за изготвяне на 
проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-138 076 - нива, схеми ЕЛ, ВиК и 
Пътна, находящ се в местността „Трите могили” по КВС на с. Стряма, Община Раковски и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, като за ПИ-138 076 се образува 
УПИ-138 076 - За производствена и складова дейност. Имотът е собственост на Филка 
Георгиева Милушева съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 
64, том ІІІ, рег. № 4183, нот. дело № 448 от 2015 г. Към искането са приложени следните 
документи: Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ, скица-предложение за ПУП-ПРЗ 
и документ за собственост. 
 



 

 

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

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 44 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Удостояването на г-н Слав Иванов Станков със звание „Почетен гражданин на 
Община Раковски”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, т. 1 от Наредба за 
символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Удостоява г-н Слав Иванов Станков, роден на 15 юли 1938 г., със звание „Почетен гражданин 
на Община Раковски” за изключителните му заслугите при утвърждаването и развитието на 
град Раковски. 
 
МОТИВИ: Слав Станков е роден на 15 юли 1938 г. в Генерал Николаево. След военната си 
служба става учител в ОУ ''Хр. Смирненски'' по физическо и трудово обучение. На 25.02.1962 
г. е назначен за кмет на с. Генерал Николаево. В селската управа постъпва на 23-годишна 
възраст.  

Годините, когато е бил кмет не са били леки. Оградите около къщите са били от плет 
и керпич. Не е имало път между кварталите Секирово и Ген. Николаево. Не е имало 
помещения за противопожарната служба, полицията, поликлиника. Не се е разрешавало 
ново строителство върху обработваема земя. По-късно по време на неговото управление е 
приет новия градоустройствен план на града, с което много от проблемите били решени, а 
именно: 

- свързване на двата квартала с бул. ''Г. Раковски''; 
- строителство на училище, пощенска станция, оранжерии; 
- изграждане на филиал на Карловския тракторен завод и нов цех към военно 

шивашко предприятие в Калофер; 
- проект за изграждане на стоманолеярен завод и др. 
Със обявяването на Раковски за град на 3-ти февруари 1966 г. Слав Станков става и 

първия кмет на града.  
 
 
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: 
                           /Мария Пънкина/ 
 



 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 45 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и 
кметовете на кметства. 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, т. 4 и чл. 8, ал. 2 от ПМС № 
67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. 
 

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

Р Е Ш И:  
 

Определя размера на основното трудово възнаграждение на кмета на Общината и 
кметовете на кметства считано от 01.01.2016 г., както следва: 

 
                                                                     Било                     Става         

Кмет на Община                      -       1385 лв.              1427 лв.              
Кмет на кметство Белозем      -         916 лв.                943 лв.              
Кмет на кметство Стряма        -        889 лв.                916 лв.              
Кмет на кметство Чалъкови    -        777 лв.                800 лв.              
Кмет на кметство Шишманци -       779 лв.                802 лв.              
Кмет на кметство Момино село  -   762 лв.                785 лв.             
Кмет на кметство Болярино    -        650 лв.                670 лв.             

 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 15       
Против: 3          
Възд.се: 2                                  
 
 
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 



 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 46 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-105 498 – нива, находящ се в местността „Шипа” по КВС на с. 
Стряма, Община Раковски, като се образува УПИ-105 498 - Производствени и складови 
дейности, Склад за промишлени стоки. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 
от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
             
1.ОДОБРЯВА: 
Задание за изработване на ПУП-ПРЗ. 
2. РАЗРЕШАВА: 
Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ-105 498 – нива, 
находящ се в местността „Шипа” по КВС на с. Стряма, Община Раковски, като се образува 
УПИ-105 498 - Производствени и складови дейности, Склад за промишлени стоки. 
 
Обхват: ПИ-105 498 – нива, находящ се в местността „Шипа” по КВС на с. Стряма, Община 
Раковски. 
 
Контактна зона: ПИ- 105 501; ПИ- 000 048 - напоителен канал; ПИ- 105 482 - ведомствен път и 
ПИ- 105 318; ПИ- 105 271, ПИ-105 269 и ПИ- 105 318 – улици. 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти и да е в съответствие с КВС на с. 
Стряма, община Раковски и с ПУП–ПРЗ, одобрен със Заповеди № № АБ-46а от 28.07.2004г., 
АБ-52 от 08.10.2004г., АБ-17 от 13.04.2006г. и АБ-20 от 21.04.2006г. на Кмета на Община 
Раковски. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ да се съобразят с разпоредбите на Наредба № 
8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 
ПУП-ПРЗ да бъде представен в цифров /CD/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ. 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 26-1102-4 от 
16.12.2015г. на Валентин Кънчев Кънчев - управител на „Завод за бетонови елементи” за 
издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ-105 498 - нива в местността „Шипа” по КВС на с. Стряма, Община 
Раковски, като се образува УПИ-105 498 - Производствени и складови дейности, Склад за 
промишлени стоки. Към искането са приложени следните документи: Техническо задание 
за изработване на ПУП-ПРЗ, Скица-предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни 
данни за имота, съществуващо положение, документ за собственост. 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 



 

 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                  
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 47 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Определяне на неработните дни в детските заведения на територията на община 
Раковски през 2016 г. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за 
здравните изисквания към детските градини и по предложение на директорките на детските 
градини 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се определят за неработни следните дни:  

Определя за неработни следните дни: 
За детските заведения от гр. Раковски: 
1. 25.03.2016 година и 28.03.2016 година ( Разпети петък и Великден ) 
2. ОДЗ „Детелина“ и ОДЗ „Щастливо детство“ – от 18.07.2016 година до 22.07.2016 год. 
3. ОДЗ „Първи юни“ и ОДЗ „Иглика“ – от 01.08.2016 година до 05.08.2016 година 
4. От 27.12.2016 година до 30.12.2016 година ( Коледни празници ) 

 
За с. Стряма и с. Белозем: 
1. ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Синчец“ – от 01.08.2016 година до 05.08.2016 година 
2. От 27.12.2016 година до 30.12.2016 година ( Коледни празници ) 

 
За филиал с. Шишманци: 
1. От 01.07.2016 година до 29.07.2016 година 
2. От 27.12.2016 година до 30.12.2016 година ( Коледни празници ) 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18       
Против: 0          
Възд.се: 2                                
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 



 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 48 
 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и 
определяне на  размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година  в Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, чл. 66 и Глава III, Раздел I от 
ЗМДТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. На основание чл. 66 от ЗМДТ и разпоредбите в Глава III, Раздел I от същия закон, 
приема план – сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2016 година по 
обобщени показатели и по населени места, както следва: 

 
1.1.За град Раковски – честота на извозване – 1 път седмично;  

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 
 при 4 %о  за ФЛ 
и 6,5 %о за ЮЛ 
‰ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          526263 
    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 г.  

         526263 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          742681 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО           346778 
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО 

 
         273716  

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
         121187 

 
1.2.За км.Белозем –честота на извозване –1 път седмично;  

                     
№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
  ОБЩО - ЛВ. 
 при 3,7 ‰  за 
ФЛ и 6,5 ‰ за 
ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          171881 
    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 год.   

         171881 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          186478 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                300 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО             87584 
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО 

 
           45894 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           52700 

 



 

 

 
  1.3.За км. Стряма – честота на извозване –1 път седмично;                        
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

  ОБЩО - ЛВ. 
 при 3,3 ‰  за 
ФЛ  и 6,5 ‰ за 
ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          436403 
    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 год.  

         436403 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          229142 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                300 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО             99940 
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО 

 
           49202 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           79700 

 
1.4.За км.Чалъкови – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО – лв. при 
9‰ за ФЛ и 
10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            43642    
    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 год.  

           43642 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            47566 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                200 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО             18530 
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО 

 
           14036 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           14800 

 
1.5.За км. Шишманци – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
ОБЩО - лв. при 
4,6‰за ФЛ и 
6,5‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            87155 
    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 год.  

           87155 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            41276 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                200 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО             11611 
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО 

 
             9665 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           19800 

 
 
 



 

 

 
1.6.За км.  Момино – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
ОБЩО - лв. при 
10‰  за ФЛ и 
10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            25399 
    1. От такса за ТБО при 100% събираемостза 2016 год.  

           25399 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            46266 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                100 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО             12226  
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО 

 
             9040 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
             24900 

 
1.7.За км. Болярино – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
  ОБЩО - ЛВ. 
 при 7,5‰ за ФЛ 
и 10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            19970  
    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 год.  

           19970 
    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            17304 
    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                100 
    2. Събиране и транспортиране на ТБО               7300 
    3. Проучване, проектиране....мониторинг на депата за 

БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по 
чл.71а и чл.71е от ЗУО 

 
             4004 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
             5900  

 
2. На основание чл. 62, 63 и 67 от ЗМДТ, определя такса за битови отпадъци за 2016 година по 
населени места, както следва: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, които не 
са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по 
Закона за устройство на територията, по видове услуги, както следва: 

 

 За град Раковски 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове при 
ежеседмично обслужване съгласно чл. 15, 
ал.4, т.1  от НОАМТЦУ  

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка  

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

1,7 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

1 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

 

   1310 лв. 

 

    - 

 

1 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 
1000 

1591 лв и 1,7 
на 1000 

 

    - 

4 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За км.Белозем 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно 
чл. 15, ал.4, т.1  от НОАМТЦУ- при честота 1 
път седмично 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка   

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

        94 лв.  

 

    281 лв. 

 

      - 

 

2,5 на 1000 

 

3 на 1000 



 

 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

1,7 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

0,7 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

      437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 

1000 

1591 лв и 1,7  

1000 

     - 3,7 на 1000 6,5на 1000 

 

 Стряма 
Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно 
чл. 15, ал.4, т.1  от НОАМТЦУ- при честота 1 
път  седмично 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

1,7 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

0,8 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 

1000 

1591 лв и 1,7 
на  

1000 

     

    - 

3,3 на 1000 6,5 на 1000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Чалъкови 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно 
чл. 15, ал.4, т.1  от НОАМТЦУ- при честота 2 
пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

6на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

5 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

      -  

 

2,5 на 1000 

 

2на 1000 

 

Общо 

531 лв и 5 на 

1000 

1591 лв и 5 на  

1000 

 

     - 

9 на 1000 10 на 1000 

 

 За км. Шишманци 
Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно 
чл. 15, ал.4, т.1  от НОАМТЦУ- при честота 2 
пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

3,5 на 1000 

 

2,5на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

4 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

0,6 на 1000 

 

2на 1000 



 

 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжения за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

    

    - 

4,6 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За км.Момино 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно 
чл. 15, ал.4, т.1  от НОАМТЦУ- при честота 2 
пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

    - 

 

5 на 1000 

 

5на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

4 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2,5на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

2,5 на 1000 

 

2,5на 1000 

 

Общо 

 531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

   

    - 

10 на 1000 10 на 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 За км.Болярино 
Вид услуга 

 

 

На основание чл.67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно 
чл. 15, ал.4, т.1  от НОАМТЦУ- при честота 2 
пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищни 
имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

5на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

4 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

2,5на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1591 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

2,5на 1000 

 

Общо 

531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

  

      - 

7,5 на 1000 10 на 1000 

 

2.2. В предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, намиращ се в УПИ I, ПИ 
067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за услугите по поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване, съгласно таблиците по т. 2.1.  

2.3. Да продължи осъществяването на  контрол на рекултивираната площадка на бившето 
общинско депо в кв. Ген.Николаево, гр. Раковски. 

2.4. Недостигът на финансови средства за дейностите по управление на отпадъците в гр. 
Раковски, с. Белозем, с. Чалъкови и с. Момино да се поеме от реализирани остатъци в 
другите населени места от община Раковски, както и от очаквани постъпления от 
несъбрана такса – смет от минали периоди или от “Собствени приходи” на общината. 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16       
Против: 1          
Възд.се: 3                                 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
               Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/ 
 



 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
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 № 49 

 
    Взето с Протокол № 3/21.12.2015 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Отпускане на еднократни помощи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за подпомагане на 
социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски 
 
По предложение на: Мария Гиева – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности” 

Р Е Ш И: 
 

1. Стоянка Олегова Кръстева с ЕГН: 851130**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Лилия” № 33, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Юсеин Ахмед Кючек с ЕГН: 820816****  и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Г. С. Раковски” № 47, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Георги Петров Пушков с ЕГН: 521214****  и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Хан Тервел” № 18, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Петкана Василева Кузмова с ЕГН: 401227****  и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Тунджа” № 9, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Атанас Георгиев Желев с ЕГН: 780711****  и постоянен адрес: с. Белозем,  
община Раковски, ул. „Родопи” № 74, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Георги Димитров Георгиев с ЕГН: 610719****  и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „Жеравна” № 11, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Димитрина Тодорова Романова с ЕГН: 750215****  и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Райко Даскалов” № 56 А, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Иван Ченков Гълев с ЕГН: 380317****  и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Георги Павликян” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

9. Милен Милков Белчев с ЕГН 064911****  и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Москва“ № 52 в размер на 3 000 /три хиляди/ лева. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/  
 
                       Главен специалист по протокол: 
                           /Мария Пънкина/  
                                                  

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

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

 


