
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
              п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. България №1, тел./факс: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 
 
 
 

 
П  О  К  А Н  А  

 
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА СВИКВАМ общинските съветници на 

заседание, което ще се проведе на: 
                                                                                         

25.02.2020 г. от 10:00 ч.  
в заседателната зала на Общински съвет - Раковски при следния: 

 
 
 

П Р О Е К Т О Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
 
 
 
1. Писмо на Областен управител с Вх. № ОбС - 30 # 6 от 19.02.2020г., относно 
връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 
Решение № 54, в частта по т. 2, взето с Протокол № 5 от 31.01.2020г. на Общински 
съвет - Раковски. 
 
2. Доклад от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски. 

 
3. Докладна записка с Вх. № ОбС - 98 от 21.02.2020г.  от Павел Андреев Гуджров 
– Кмет на Община Раковски относно Одобрява бюджетната прогноза за 
местните дейности за периода 2021 - 2023 г. на Община Раковски. 

 
4. Предложение с Изх. № ОбС - 32 от 18.02.2020г. от Рангел Георгиев Матански – 
Председател на Общински съвет – Раковски относно приемане на Общинска 
програма за закрила на детето за 2020 година на Община Раковски. 

 
5. Предложение с Вх. № 78 от 18.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно предоставяне на пасища, мери и ливади от 
общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на територията на 
община Раковски за стопанската 2020-2021 г. 

 
6. Докладна записка с Вх. № ОбС - 67 от 18.02.2020г.  от Павел Андреев Гуджров 
– Кмет на Община Раковски относно обявяване на неприсъствените дни в 
детските градини на територията на община Раковски през 2020 г. 

 
7. Предложение с Вх. № 97 от 21.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно определяне на представител и представяне 
позицията на Община Раковски на насроченото за 19.03.2020 г. от 10:00 ч. 
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редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

 
8. Предложение с Вх. № 84 от 19.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно актуализиране на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.“, 
приета с  Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 
5/31.01.2020 г. 

 
9. Предложение с Вх. № 85 от 19.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно актуализиране на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с 
Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г., 
във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост и провеждане 
на публичен търг с явно наддаване. 

 
10. Предложение с Вх. № 86 от 19.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно актуализиране на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с 
Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г., 
във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост и провеждане 
на публичен търг с явно наддаване.  

 
11. Предложение с Вх. № 102 от 21.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет 
на Община Раковски относно актуализиране на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.“, 
приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 
5/31.01.2020 г. 

 
12. Предложение с Вх. № 91 от 20.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно отдаване под наем на терен – публична общинска 
собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, включен в „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2020 г.”, приета с Решение №48, взето с протокол № 5/31.01.2020 г. 

 
13. Предложение с Вх. № 94 от 20.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно изменение на Решение № 36, взето с Протокол № 
3/18.12.2019 год. на редовно заседание на Общински съвет – Раковски. 

 
14. Предложение с Вх. № 66 от 18.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно съгласие за сключване на предварителен договор по 
чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на съседни 
урегулирани имоти.  

 
15. Предложение с Вх. № 95 от 20.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно промяна формата на собственост на поземлен 
имот с идентификатор  № 62075.34.27 с площ 0,271 дка по кадастрална карта и 
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кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на 
Изпълнителен директор на АГКК  на гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „Казаните” с НТП „Нива” от публична общинска собственост 
/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 
16. Предложение с Вх. № 87 от 19.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно одобряване на задание и даване на разрешение за 
изработване на проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП-
ПП) на „Трасе на Кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на 
жилищна сграда –основно застрояване“, преминаващо през поземлени имоти: 
502.9647 и 502.9648 - улична мрежа по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово и 040037 
- полски път, за захранване на УПИ 040025 - За жилищно застрояване, местност 
„Гиевия сай“ в землището на гр. Раковски.  

 
17. Предложение с Вх. № 89 от 19.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно одобряване на задание и даване на разрешение за 
изработване на проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП-
ПП) на „Трасе на кабелни линии 20kV за електрозахранване на обект: „Ремонтни 
работи, преустройство и модернизация на сграда и прилежащи терени за 
нуждите на „ЕС ПРОПЪРТИ“ ЕООД“, преминаващо през поземлени имоти: 034172 
с НТП полски път - публична общинска собственост и 000042 път II кл. “Пловдив-
Брезово“, собственост на Агенция пътна инфраструктура, за захранване на УПИ 
034177,034225 - За производствена, складова и обществено-обслужваща 
дейност, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски. 

 
18. Предложение с Вх. № 101 от 21.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет 
на Община Раковски относно одобряване на задание и даване на разрешение 
за изработване на проект за подробен устройствен план –парцеларен план 
(ПУП-ПП) на „Трасе на Водопровод“ преминаващо през улица с ос. т. 155 ÷152 и 
поземлен имот 034009 полски път - публична общинска собственост, за 
захранване на УПИ 034335-Производствени и складови дейности, местност 
„Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски, във връзка с 
изграждане на обект: „Автосервиз, навес и обслужващ кафе-аператив- основно 
застрояване“. 

 
19. Предложение с Вх. № 88 от 19.02.2020г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски относно необходимост от обезпечаване дейността на МИГ-
Раковски чрез издаване на Запис на заповед във връзка с Подписано от 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” 
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно 
развитие с № РД 50-199/29.11.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. с определен размер за публичен принос за 
изпълнение на проекти. 
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20. Докладна записка с Вх. № ОбС - 99 от 21.02.2020г.  от Павел Андреев Гуджров 
– Кмет на Община Раковски относно изпълнение на задължения по ЗООС. 

 
21. Докладна записка с Вх. № ОбС - 100 от 21.02.2020г.  от Павел Андреев 
Гуджров – Кмет на Община Раковски относно изпълнение на задължения по ЗУО. 

 
22. Отпускане на еднократни помощи. 

 
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 
 
 
 
 
                            Председател на Общински съвет - Раковски: _____________________ 

                                                                               /Рангел Матански/ 
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