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

  

 
ПРОТОКОЛ № 41 

 

от 31.08.2018 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 14:04 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет – Раковски  

 
 

Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Татяна Янкова Изевкова, Ралица 
Костадинова Сатанска, Йордан Христов Неделчев, Мария Георгиева Джатова, Стефан 
Йозов Пенсов, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел 
Георгиев Матански, Мария Димитрова Нанчева, Георги Борисов Панов, Петър Григоров 
Терзийски, Запрян Петков Запрянов, Виктор Петров Узунов, Иван Рангелов Рангелов, Младен 
Минчев Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Славейко 
Милков Белчев, Божидар Георгиев Замярски 
 
 
Присъстват също:  
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци  
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Така, колеги, добър ден на всички! Добре дошли! Имаме необходимия 
кворум за провеждане на заседанието на Общински съвет – Раковски за месец август. 
Надявам се, всички сте изкарали отпуските, починали сте! Материалите за днешното 
заседание бяха надлежно изпратени до всеки един от Вас, разгледни на комисиите. Както и 
така изготвения Проекто - дневния ред. Въпроси и предложения относно така предложения 
Проекто - дневния ред? Няма. В такъв случай, моля, да гласуваме! 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
1. Предложение с Вх. № ОбС – 231/12.07.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., във връзка продажба на имот – 
частна общинска собственост.  
 
2. Докладна записка с Вх. № ОбС – 245/08.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване финансирането на маршрутите на училищните 
автобуси, неподлежащи на компенсиране по реда чл. 19, т. 8 от  Наредбата за условията и 
реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането 
на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени 
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 
пътнически превози по нерентабилни автобусни  линии във вътрешно-градския транспорт и 
транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване 
на превозите. 
 
3. Докладна записка с Вх. № ОбС – 246/08.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно приемане на информация за извършените вътрешни 
компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, 
“Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по 
бюджета на Община Раковски за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 
 
4. Предложение с Вх. № ОбС – 248/16.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот, сключен на 
31.08.2012 г. след проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем 
на земеделска земя – частна общинска собственост (ЧОС), в сила от 31.08.2012 г. между 
Община Раковски (наемодател) и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ (наемател). 

5. Докладна записка с Вх. № ОбС – 249/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно разрешение за функционирането на  паралелки с брой на 
учениците под нормативно определения. 

6. Предложение с Вх. № ОбС – 250/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план за 
поземлен имот № 62075.501.9588 и на ПУП-ПР за кв. 99 и за УПИ ХІІ-1723, кв. 99  по плана на гр. 
Раковски, кв. Ген. Николаево. 

7. Предложение с Вх. № ОбС – 251/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. 

8. Предложение с Вх. № ОбС – 252/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 
 
9. Предложение с Вх. № ОбС – 254/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

Раковски, относно сключване на Анекс към Договор за банков инвестиционен кредит. 
 
10. Предложение с Вх. № ОбС – 258/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична 
общинска собственост, представляващ ПИ № 48948.101.4, с площ 0,906 дка, находящ се в с. 
Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив в местността “Савака” с НТП от „Пасище, мера” 
на „Др. селскост. т.”. 

11. Предложение с Вх. № ОбС – 259/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно промяна формата на собственост на имоти от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. 

12. Предложение с Вх. № ОбС – 260/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за 
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процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващ  ПИ 046114 с НТП-нива и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-046112 - 
Производствени и складови дейности, местност „Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. 
Пловдив за образуване на един нов УПИ-046112, 046114- Производствена и складова дейност, 
за изграждане на допълнителни складови сгради към съществуващ магазин за строителни 
материали. 
 
13. Предложение с Вх. № ОбС – 261/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план 
на „Трасе за външен водопровод“ преминаващ през ПИ-000675 с НТП-път IV клас на община 
Раковски; ПИ-000095 с НТП-полски път на община   Раковски; ПИ-000079 с НТП-полски път на 
община Раковски в землището на гр. Раковски, за захранване на ПИ-000136 с НТП-нива с 
площ от 4.993 дка, местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за 
строителство на Млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал 
и млечни асортименти с капацитет 3 тона преработено мляко дневно. 
 
14. Предложение с Вх. № ОбС – 262/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и 
Водопровод“, преминаващи през ПИ 000144 - път IV кл.; ПИ 004226 - нива и ПИ 004175 - нива, за 
захранване на УПИ 004226 - жилищно строителство, местност „Кара солук“ в землището на с. 
Белозем, общ. Раковски. 
 
15. Предложение с Вх. № ОбС – 264/21.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно отпускане на средства за дофинансиране на делегирани от 
държавата дейности по бюджета на ПГ ”Петър Парчевич” – гр. Раковски. 
 
16. Докладна записка с Вх. № ОбС - 265/22.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община 
Раковски към 30.06.2018 г. 
 
17. Предложение с Вх. № ОбС – 267/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.”, във връзка с прекратяване на 
съсобственост между Община Раковски и физическо лице по отношение на 470/740 
идеални части от имот, съставляващ парцел за „Жил. строителство”, находящ се в с. Стряма, 
общ. Раковски, обл. Пловдив, представляващ УПИ Х-240,241, кв. 20, АЧОС № 766/19.02.2001 г. 
 
18. Предложение с Вх. № ОбС – 268/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.”, във връзка с продажба на имоти – 
частна общинска собственост.  

19. Предложение с Вх. № ОбС – 271/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. и отдаване под наем на терен от 50 
кв. м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главния архитект на 
Община Раковски и утвърдена с Решение № VII, взето с протокол № 27/ 08.08.2018 г. на ЕСУТ, 
находящ се в с. Чалъкови, общ. Раковски, УПИ I - Училище, кв. 45 по плана на с. Чалъкови. 

20. Предложение с Вх. № ОбС – 272/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО, във връзка с 
чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

21. Предложение с Вх. № ОбС – 273/27.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на 
кадастрален план за поземлен имот № 62075.501.9612 - улица, на 62075.501.1405 и 
62075.501.1406, кв. 3  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. 
 
22. Предложение с Вх. № ОбС – 274/27.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно изразяване на принципно съгласие за промяна 
предназначението на УПИ ІХ-училище, кв.13, който съответства на поземлен имот № 
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48948.501.195 - комплекс за образование по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с. Момино село, заедно с построените в него сгради от „за училище” в    „за обществено и 
делово обслужване”. 
 
23. Предложение с Вх. № ОбС – 275/27.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 
Община Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за 
УПИ ІІ - автосервиз, УПИ ІІІ - бензиностанция и УПИ ІV - промишлени дейности, кв. 81 и на 
кадастрален план за поземлени имоти № 953, 954 и 955 (70010.502.953, 70010.502.954. и 
70010.502.955), кв. 81  по плана на с. Стряма,  общ. Раковски. 
 
24. Отпускане на еднократни помощи. 
 
25. Питания.  

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Първа точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 231/12.07.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., във 
връзка продажба на имот – частна общинска собственост.  
Г-н Ячев!  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да извърши продажба на 
имот – ЧОС с реализирано право на строеж за сумата от 2 800 лв. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      

 
 

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 647 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 518 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 34/31.01.2018 г.  
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 46, ал. 3, чл. 47 и 
58, ал. 1 от НРПУРОИ. 

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

 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2018 г. на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост”, следният имот - ЧОС: 
 Поземлен имот 48948.501.271 (четири, осем, девет, четири, осем, точка, пет, нула, едно, 
точка, две, седем, едно), с площ 1 260 (хиляда двеста и шейсет квадратни метра) кв. м., начин 
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план УПИ VІ, кв. 29, 
отреден за „Жилищно застрояване”, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. 
Момино село, одобрени със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г., актуван с АОС № 4234/01.11.2017 г.  
2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 48948.501.271 (четири, осем, девет, четири, 
осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, едно), с площ 1 260 (хиляда двеста и шейсет 
квадратни метра) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по 
предходен план УПИ VІ, кв. 29, отреден за „Жилищно застрояване”, по кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Момино село, одобрени със Заповед РД-18-7/03.02.2010 г., 
актуван с АОС № 4234/01.11.2017 год. на Йовка Иванова Станчевска. 
3. ОбС – Раковски определя продажна цена на имота в размер на 2 800 (две хиляди и 
осемстотин) лв. 
4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
сключване на договор. 
 
 
 
МОТИВИ: В Община Раковски е постъпила Молба, Вх. № 94Й-2042-1/02.07.2018 г. от Йовка 
Иванова Станчевска от гр. Пловдив, ул. „Македония” № 68, ет. 1, ап. 6 за закупуване на 
общински имот,  върху който има отстъпено право на строеж в полза на същата съгласно 
нот. акт № 061, т. 1, рег. № 2113, нот. дело № 060 от 20.04.2018 г. по описа на Нотариус Стойко 
Проданов, вписан в регистъра на Нотариалната камара под рег. № 231 с район на действие 
– Районен съд – гр. Пловдив. Правото на строеж е реализирано.  
 На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, продажба на земя - частна общинска собственост, 
на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината 
без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. На основание чл. 46, ал. 3 
от НРПУРОИ, собственикът на законно построена сграда върху земя – частна общинска 
собственост може да закупи прилежащия ѝ терен, ако същият е урегулиран съгласно 

изискванията на ЗУТ в самостоятелен урегулиран поземлен имот. На основание чл. 47 от 
същата наредба, разпореждането с имоти частна общинска собственост или учредяването 
на ограничени вещни права върху недвижими имоти общинска собственост се извършва от 
Кмета на общината след решение на Общински съвет. Съгласно чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ, 
разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти - общинска собственост се 
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 
имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки,  
изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон е 
предвидено друго. 
За имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. ОбС определя продажна 
цена за имота, съгласно решението си. 
 

/14:09 часа – г-н Петър Милков Антонов – влиза в залата/ 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 245/08.08.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване 
финансирането на маршрутите на училищните автобуси, неподлежащи на компенсиране 
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по реда чл. 19, т. 8 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и други райони 
и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка на Кмета на Общината и предлага на Общински съвет да одобри финансирането 
на маршрутите на ученическите автобуси. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20   
Против: 0    
Възд.се: 0                                      

 
 

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

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

 
 
                   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 648 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 
 
 

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

Р Е Ш И:  
 

I. ОДОБРЯВА извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев" - кв. Секирово и до ПГ 
„П. Парчевич" - гр. Раковски и обратно, както и на учениците от кв. Секирово, кв. Нов център 
/блокове/, кв. Ген. Николаево до ПГ „Петър Парчевич“ - град Раковски и ЦНСТ - гр. Раковски до 
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училището, в което учат съответните ученици в кварталите на град Раковски, като приема 
разходите за тези курсове да са за сметка на общинския бюджет.  
II. ОДОБРЯВА извозване на деца и ученици от с. Чалъкови до ДГ „Синчец" - с. Белозем и ОУ 
„Гео Милев" - с. Белозем и обратно – срещу заплащане съгласно разходната норма на 
автобуса.  
III. Директорите на съответните институции да създадат организация за отчитането на  
разходите и тяхното  своевременното  заплащане.  
 

 
МОТИВИ: Направено е предложение от Кмета на Община Раковски за одобряване на 
следните курсове на училищните автобуси за извозване на деца и ученици в рамките на гр. 
Раковски от едно населено място до детска градина или училище в друго населено място с 
източник на финансиране за учебна 2018/2019 година: 
- Извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев" - кв. Секирово и до ПГ „П. Парчевич" 
- гр. Раковски и обратно, както и на учениците от кв. Секирово, кв. Нов център /блокове/,  кв. 
Ген. Николаево до ПГ „Петър Парчевич“ - град Раковски и ЦНСТ - гр.Раковски до училището, в  
което учат съответните ученици в кварталите на град Раковски; 
- Извозване на деца и ученици от с. Чалъкови до ДГ „Синчец" - с. Белозем  и ОУ „Гео Милев" - 
с. Белозем и обратно.  
 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 246/08.08.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на 
информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план 
на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на 
делегираните от държавата дейности” по бюджета на Община Раковски за времето от 
01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа докладната 
записка на Кмета на Община Раковски и предлага да се приеме докладната със 7 гласа – 
за, 0 – против, 0 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18    
Против: 0    
Възд.се: 2                    
 
 
                  

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 649 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 
годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 
“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община 
Раковски за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 
 
На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и т. 14 от 
Решение № 543 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема информацията за извършените от Кмета на Общината вътрешни 
компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, 
“Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по 
бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 
 
 
 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и съобразно 
делегираните ми правомощия с Решение № 543 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 34/31.01.2018 г., представям на Вашето внимание информация за извършените 
вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 
отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 

 

Приложение №1                                                                                                                                       
За извършване на вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на 

дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на 
делегираните от държавата дейности” 

 
І. Извършени актуализации при ПРБ 

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ 
Изменение-

лв. 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

В дейност 1239 - Други дейности по вътрешната сигурност х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +14400 

2.Други плащания и възнаграждения 02-09 -14400 

3. Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -48728 

4.Материали 10-15 +10000 

5. Външни услуги 10-20 +38728 
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В Дейност 1282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности х х 

1. Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -12109 

2. Външни услуги 10-20 +6000 

3.Вода, горива и енергия 10-16 +6109 

Общо за дейността: х 0 

Функция III - Образование 

В Дейност 1389 - Други дейности по образованието х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +500 

2.осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +100 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +50 
4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +30 

5.Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -19232 

6. Разходи за застраховки 10-62 +3000 

7.Материали 10-15 +8000 

8.Текущ ремонт 10-30 +4000 

9.Командировки в страната 10-51 +1000 

10.Вода, горива и енергия 10-16 +2552 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 
детска градина х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +500 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -500 

3.Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -4107 

4. Материали 10-15 +4107 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1437 - Здравен кабинет в детски градини и училища х х 

1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +1000 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1000 

3.Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -20586 

4.Постелен инвентар и облекло 10-13 +1000 

5.Материали 10-15 +14586 

6.Разходи за външни услуги 10-20 +5000 

Общо за дейността: х 0 

Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи х 0 
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В Дейност 1526 - Центрове за обществена подкрепа  х х 

1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +1000 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 
фонд (УчПФ) 05-52 +2000 

3.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1000 

4. Материали 10-15 +3000 

5.Вода, горива и енергия 10-16 +2000 

6.Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -82783 

7. Външни услуги 10-20 +75783 

Общо за дейността: х 0 

ОТ Дейност 1526 - Центрове за обществена подкрепа  х х 

1.Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -58000 

В Дейност 1530 - Център за настаняване от семеен тип х х 

1.Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-02 +2000 

2. Храна 10-11 +25000 

3.Мидикаменти 10-12 +1000 

4.Разходи за външни услуги 10-20 +7000 

5.Постелен инвентар и облекло 10-13 +1000 

6.Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 
библиотеките 10-14 +500 

7.Текущ ремонт 10-30 +1500 

8.Командировки в страната  10-51 +500 

9. Материали 10-15 +5000 

10.Вода, горива и енергия 10-16 +12000 

11. Разходи за застраховки 10-62 +500 

12. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +2000 

Общо за дейността: х 0 

ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Група І - Общи държавни служби х х 

В Дейност 2122 – Общинска администрация х х 

1. Други текущи трансфери за домакинствата 42-19 +4300 

2.Вода, горива и енергия 10-16 +30000 

3. Външни услуги 10-20 +17180 

4Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 -54480 
5.Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения 
и разноски 10-92 +3000 

Общо за дейността: х 0 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

От Дейност 2284 -Ликвидиране последиците от стихийни бедствия 
и аварии х х 

1. Разходи за външни услуги  10-20 -4250 
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В Дейност 2283 - Превантивна дейност за намаляване 
последиците от стихийни бедствия и аварии 

х х 

1. Разходи за външни услуги  10-20 +4250 

Общо за дейността: х 0 

Функция – V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

 

В Дейност 2525 – Клубове на пенсионера, инвалида и други х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -200 

2. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +200 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІ – Жил.строителство, благоустрояване и комунално 
стр-во 

В Дейност 2603 – Водоснабдяване и канализация       х х 

1. Разходи за членски внос 46-00 +1100 

2. Разходи за външни услуги 10-20 -1100 

Общо за дейността: х 0 

От Дейност 2604 - Осветление на улици и площади х х 

1. Вода, горива и енергия 10-16 -2000 

2.Материали 10-15 +2000 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -52600 

В Дейност 2606-ИРПУМ х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +500 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +50 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +30 
4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +20 

2.Разходи за външни услуги 10-20 +50000 

4.Материали 10-15 +2000 

Общо за дейността: х +52600 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -22500 

В Дейност 2619-ДДЖСБРР х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +5000 

2.Материали 10-15 +3000 

3.Вода, горива и енергия 10-16 +12000 

4. Текущи разходи 10-30 +2000 

5.Разходи за застраховки 10-62 +500 

Общо за дейността: х +22500 

В Дейност  2622 - Озеленяване х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 -100 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +50 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +30 
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4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +20 

5.Разходи за външни услуги  10-20 -5000 

6.Материали 10-15 +5000 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2623-Чистота х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -2600 

2. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1800 

3.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +800 

4. Материали 10-15 -50 

5. Други финансови услуги 10-69 +50 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2626 - Пречистване на отпадъчните води от населените 
места х х 

1. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +500 

2. Разходи за застраховки  10-62 -1000 

3. Външни услуги 10-20 +500 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2629 Други дейности по опазване на околната среда х х 

1.Материали 10-15 +2000 

2.Външни услуги 10-20 -2000 

Общо за дейността: х х 

Функция VІІ – Почивно дело 

В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +4200 
2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -4400 

3. Разходи за застраховки  10-62 +400 

4.Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 
фонд (УчПФ) 05-52 -1978 

5.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 -1154 

6.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +1978 
7.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +1154 

8.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +200 

9. Храна 10-11 +2000 

10.Постелен инвентар и облекло 10-13 +50 

11.Вода, горива и енергия 10-16 -2450 

Общо за дейността: х 0 

В дейност 2745 - Обредни домове и зали х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 -550 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +300 
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3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +150 
4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +100 

5.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +100 

6.Вода, горива и енергия 10-16 -100 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2759 – Други дейности по културата х х 

1. Материали 10-15 +7000 

2.Външни услуги 10-20 -8500 

3.Други разходи, некласифицирани в др.параграфи 10-98 +1500 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 

 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -12100 

В Дейност 2849-Др.дейности по транспорта х х 

1. Материали 10-15 +8000 

2. Външни услуги 10-20 +3000 

3.Текущ ремонт 10-30 +1100 

Общо за дейността: х +12100 

В дейност 2898 - Други дейности по икономиката  х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1000 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +500 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +400 
4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +200 

5.Външни услуги 10-20 -2100 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2910 - Разходи за лихви х х 

1.Други разходи за лихви към  местни лица 29-91 +420 

2.Разходи за лихви по други заеми от страната 22-24 -420 

Общо за дейността: х 0 

IІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ      

ОТ Дейност 2122 - Общинска администрация 02-02 -12554 

В Дейност 3122 - Общинска администрация 02-02 +12554 

В Дейност 3532 - Програми за временна заетост 

1. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +1000 

2.Разходи за застраховки 10-62 -1000 

Общо за дейността: х 0 
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г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 248/16.08.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно удължаване срока на 
договор за наем на недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г. след проведен публично 
оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна 
общинска собственост (ЧОС), в сила от 31.08.2012 г. между Община Раковски (наемодател) 
и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ (наемател). 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да бъде удължен срока на 
договора с максимално допустимия по закон с 4 години - до 2022 г., като се запазят същите 
условия. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 

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

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 650 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 
Относно: Удължаване срок на договор за наем на недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г. 
след проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
земеделска земя – частна общинска собственост (ЧОС), в сила от 31.08.2012 г. между 
Община Раковски (наемодател) и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ (наемател), анексиран с  
АНЕКС № 1 от 31.08.2017 г.  
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
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1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на Договор за наем на 
недвижими имоти - земеделски земи, сключен на 31.08.2012 г. между Община Раковски 
(наемодател) и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ  (наемател). 
2. Договорът да бъдат удължен с 4 (четири) години, считано от 31.08.2018 г.        
3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване срока на 
договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
                
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 94Г-1005-
2/30.07.2018 г. от ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ с адрес в с. Чалъкови, ул. „Никола Славов“ №10, 
с което е заявено желание за удължаване срокът на Договор за наем на недвижими имоти - 
земеделски земи, сключен между Община Раковски и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ на 
31.08.2012 г. след проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
недвижими имоти - земеделски земи.  

В съответствие с чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски наемните договори 
могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласие на Общински съвет за 
нов срок, до максимално допустимия по закон. Искането е подадено не по-късно от един 
месец преди изтичането на срока на договора. 
 

/14:15 часа - г-жа Татяна Янкова Изевкова – влиза в залата/ 
 

   
 

г-н Георги Лесов: Пета точка: Докладна записка с Вх. № ОбС – 249/20.08.2018 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно разрешение за функционирането 
на  паралелки с брой на учениците под нормативно определения. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната записка 
на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да разреши на ОУ 
„Отец Паисий”, с. Стряма и на ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Чалъкови, функционирането на 
паралелки с брой на учениците под нормативно определения. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Неделчева! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0                   
                           
                          
                           

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 651 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение за функционирането на паралелки с брой на учениците под 
нормативно определения.  

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 8 от от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование Общински съвет на Община Раковски: 

1. Разрешава на ОУ „Отец Паисий“, село Стряма функционирането на  паралелки с 
брой на учениците под минималния норматив в IV и VI клас през учебната 2018/2019 г. в ОУ 
„Отец Паисий“, село Стряма, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование като за това не са необходими 
допълнителни финансови средства. 

2. Разрешава  на ОУ „Д-р петър Берон“, село Чалъкови функционирането на  паралелки 
с брой на учениците под минималния норматив в I, II, VI и VII клас през учебната 2018/2019 г. в 
ОУ „Д-р Петър Берон“, село Чалъкови, съгласно Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование като за това не са 
необходими допълнителни финансови средства. 
 
 
МОТИВИ: Постъпили са  докладни записки от: 

- директора на ОУ „Отец Паисий“, село Стряма – г-н Румен Филипов; 
- директора на ОУ „Д-р Петър Берон“, село Чалъкови – г-н Ангел Шиков, 

за разрешение на функционирането на паралелки с ученици под минималния норматив на 
учениците в паралелка за учебната 2018/2019 година. 

 

институция 
 

клас 
 

Пара-
лелка 

Действителен 
брой ученици за 
2018/2019 учебна 

г. 

Разлика между минимален 
норматив и действителен брой 

ученици 

К1 К2 К3 К4 К5 

ОУ „Отец Паисий“  IV „а“ 14 2 

ОУ „Отец Паисий“   IV „б“ 14 2 

ОУ „Отец Паисий“   VI „а“ 17 1 

ОУ „Отец Паисий“ VI „б“ 17 1 

ОУ „Д-р Петър Берон“ I  13 3 

ОУ „Д-р Петър Берон“ II  14 2 

ОУ „Д-р Петър Берон“ VI  15 3 

ОУ „Д-р Петър Берон“ VII  13 5 

 
 
Налице са положителни становища по реда на чл. 68, ал. 8 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование  от г-жа Киркова – началник на Регионалното управление на образованието – гр. 
Пловдив.  
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Допълнителни финансови средства извън определените по стандарти не са 
необходими съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 
 
 

   
 

/14:18 часа – г-н Славейко Милков Белчев – излиза от залата/ 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 250/20.08.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно даване на предварително 
съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 62075.501.9588 и на ПУП-ПР 
за кв. 99 и за УПИ ХІІ-1723, кв. 99  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. 
Г-н Узунов, моля за становище от Вашата Комисия! 
г-н Викотор Узунов: Благодаря, г-н Председател! На свое редовно заседание ПК „ТСУ” 
разгледа Предложението на г-н Кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т.1  от ЗМСМА, предлага 
на Общински съвет да даде съгласие за изменение на кадастрален план, съгласно 
предложението. 7 гласа – за. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20   
Против: 0          
Възд.се: 0                      
 
 

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

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

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 652 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план за 
поземлен имот № 62075.501.9588 и на ПУП-ПР за кв. 99 и за УПИ ХІІ-1723, кв. 99 по плана на гр. 
Раковски, кв. Ген. Николаево.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от  ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  
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 1. Дава съгласие  за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 
62075.501.9588 и на ПУП-ПР за кв. 99 и за УПИ ХІІ-1723, кв. 99  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл.21, ал. 7 от  ЗОС. 
2. Новообразуваният ПИ № 62075.501.9702, с площ 191 кв. м., за който се образува УПИ ХІІ-
501.1723, 501.9702, отреден за „Търг. дейност” след изменение на кадастралния план и на 
ПУП-ПР  да премине от публична в частна общинска собственост  на основание чл. 6 ал. 1 от 
ЗОС. 
3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
МОТИВИ: С Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски е одобрен плана на гр. Раковски. 
Подадено е Заявление с Вх. № 94Я-02-4/01.08.2018 г. от Янко П. Стрехин от гр. Раковски, ул. 
„Симеон І” № 72 за разширяване на собствения му имот за търговска дейност, във връзка с 
невъзможността да използва обекта поради публичния характер на площта пред неговото 
лице и паркираните превозни средства, а именно - УПИ ХІІ-1723, кв. 99 по плана на гр. 
Раковски, кв. Ген. Николаево.  
      Проектът се изготви по искане на  Янко П. Стрехин с възложител Община Раковски и се 
състои в следното: 
      От площта на ПИ 62075.501.9588 - улица се отделя площ, заградена от северната граница 
на ПИ 62075.501.1723 и продълженията на уличната регулация между осови точки 207 и 393 от 
УПИ ІІ-1715 на запад по ул. „Цар Симеон I” и между осови точки 349 и 1145 от УПИ ХVІІ - „Търг. 
обект” на север. Образува се нов поземлени имоти с идентификатор 62075.501.9702 с площ 
191 кв. м. 
      Изменението на ПУП-ПР се състои в изменение на кв. 99, като кв. 99 обхваща и отделената 
от улицата площ. Образува се нов съсобствен УПИ ХІІ-501.1723, 501.9702, отреден за „търг. 
дейност” 

 
 

   
 

/ 14:21 часа – г-н Славейко Милков Белчев – влиза в залата/ 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седма от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 251/20.08.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на имот – 
частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри отдаването под 
наем на имот в землището на с. Болярино, чрез търг с явно наддаване, съгласно условията на 
наредбата за базисните цени за отдаване под наем. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0        
Възд.се: 0                        
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за   
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 
 
                  

Р Е Ш Е Н И Е № 653 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Отдаване под наем на имот  – частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на 
Община Раковски. 
 

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

Р Е Ш И:  
 
1. Включва в Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 518, взето с протокол № 35 от 
31.01.2018г. следния  имот  – частна общинска собственост: 
 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Землище 

1 004063 ТЕКЕН ДЕРЕ Нива 41.590 2355/08.07.2009 Болярино 

 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем следния имот – 
частна общинска собственост: 

 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Землище 

1 004063 ТЕКЕН ДЕРЕ Нива 41.590 2355/08.07.2009 Болярино 

 
3. Отдаването под наем да бъде за срок от 14.08.2019 до 30.09.2028 г. 
4. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
5. Определя цена в размер на 22,00 /двадесет и два/ лева на декар годишно, съгласно чл. 3, 
ал.1 от НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждане на публичен търг и сключването на договор. 
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МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило Заявление с Вх. № 26-01-

1/09.08.2018 г. от „Гранд Агро“ ООД,  ЕИК 115574112  със седалище и управление: гр. 
Раковски,  ул. „Искър“ № 1, с което е заявено желаниe за ползване чрез отдаването под наем 
на имот – частна общинска собственост: 
 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Землище 

1 004063 ТЕКЕН ДЕРЕ Нива 41.590 2355/08.07.2009 Болярино 

 
Към настоящия момент лицето, което е подало заявлението има сключен договор с 

Община Раковски от 13.08.2009 г. за отдаване под наем на описания имот за срок от 10 
години, който срок изтича на 13.08.2019 г. Тъй като лицето, желае да ползва имота през цялата 
стопанска 2018/2019 година без прекъсване, а съгласно чл. 14, ал. 3 от ЗОС срокът за 
отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост не може да бъде 
по-дълъг от 10 години, заявителят изразява своето желание за участие в търг, който да се 
проведа тази година /2018/ г., за отдаване под наем на имота и сключване на нов договор, 
който да влиза в сила от 14.08.2019 г. до 30.09.2028 г. 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № ОбС – 252/20.08.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на имоти 
– частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри отдването под 
наем на описаните имоти в землището на гр. Раковски, чрез търг с явно наддаване при 
първоначлни цени, съгласно приетата наредба. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0        
Възд.се: 0                        
 
 
 

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

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

 
          
 
               
 



стр. 21 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 654 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Отдаване под наем на имоти  – частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на 
Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем включените в 
Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 г., приета с Решение № 518, взето с протокол № 35 от 31.01.2018 г. имоти – 
общинска собственост: 

 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Депозит 

1 079191 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,099 976/04.04.2003 45.10 лв. 

2 079167 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,918 789/05.07.2001 54.10 лв. 

3 079155 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,500 806/06.08.2001 104.50 лв. 

4 079148 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,313 1108/15.09.2004  102.44 лв. 

5 079014 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 11,994 938/06.01.2003 131.93 лв. 

6 078249 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 6,005 1020/02.09.2003 66.05 лв. 

7 078247 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,968 1123/12.11.2004 54.65 лв. 

8 078234 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 3,000 892/01.07.2002 33.00 лв. 

9 078153 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,571 2777/17.12.2009 17.28 лв. 

10 078152 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,719 2776/17.12.2009 18.91 лв. 

11 078150 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,709 2775/17.12.2009 18.80 лв. 

12 078149 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 0,906 2774/17.12.2009 9.97 лв. 

13 078148 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,398 2773/17.12.2009 15.38 лв. 

14 078147 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,658 2772/17.12.2009 18.24 лв. 

15 078124 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,679 825/01.10.2001 51.47 лв. 

16 078118 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 15,087 889/14.05.2002 165.96 лв. 

17 076400 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,927 2770/17.12.2009 10.20 лв. 

18 076201 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,961 2769/17.12.2009 10.57 лв. 

19 076200 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,693 2768/17.12.2009 7.62 лв. 

20 076199 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,833 2767/16.12.2009 9.16 лв. 

21 076197 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,914 2766/17.12.2009 10.05 лв. 

22 076196 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 1,966 2755/16.12.2009 21.63 лв. 

23 076180 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 14,402 1106/15.09.2004 158.42 лв. 

24 076163 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 15,005 940/06.01.2003 165.06 лв. 

25 076097 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 8,895 1064/29.04.2004 97.85 лв. 

26 076072 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 5,001 2765/17.12.2009 55.01 лв. 

27 076026 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 4,998 1001/04.07.2003 54.98 лв. 

 
2. Отдаването под наем да бъде за срок от 01.10.2019 до 30.09.2029 г. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Определя цена в размер на 22,00 /двадесет и два/ лева на декар годишно съгласно чл.3, 
ал.1 от НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
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5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждане на търг и сключването на договор. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило Заявление с Вх. № 26-1985-
1/10.05.2018 г. от ЗП Петър Йосифов Инджов с адрес гр. Раковски, ул. „Будапеща“ № 18, с 
което е заявено желаниe за ползване чрез отдаването под наем на имоти – частна общинска 
собственост: 
 

№ 
по 
ре
д 

Имот 
номер 

Местност НТП Обща 
площ 
дка 

АОС Депозит 

1 079191 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,099 976/04.04.2003 45.10 лв. 

2 079167 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 4,918 789/05.07.2001 54.10 лв. 

3 079155 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,500 806/06.08.2001 104.50 лв. 

4 079148 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 9,313 1108/15.09.2004  102.44 лв. 

5 079014 ПИПОВ ГЬОЛ Оризище 11,994 938/06.01.2003 131.93 лв. 

6 078249 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 6,005 1020/02.09.2003 66.05 лв. 

7 078247 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,968 1123/12.11.2004 54.65 лв. 

8 078234 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 3,000 892/01.07.2002 33.00 лв. 

9 078153 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,571 2777/17.12.2009 17.28 лв. 

10 078152 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,719 2776/17.12.2009 18.91 лв. 

11 078150 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,709 2775/17.12.2009 18.80 лв. 

12 078149 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 0,906 2774/17.12.2009 9.97 лв. 

13 078148 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,398 2773/17.12.2009 15.38 лв. 

14 078147 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 1,658 2772/17.12.2009 18.24 лв. 

15 078124 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 4,679 825/01.10.2001 51.47 лв. 

16 078118 БОРНАБОВИ ДЪРВЕТА Оризище 15,087 889/14.05.2002 165.96 лв. 

17 076400 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,927 2770/17.12.2009 10.20 лв. 

18 076201 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,961 2769/17.12.2009 10.57 лв. 

19 076200 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,693 2768/17.12.2009 7.62 лв. 

20 076199 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,833 2767/16.12.2009 9.16 лв. 

21 076197 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 0,914 2766/17.12.2009 10.05 лв. 

22 076196 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 1,966 2755/16.12.2009 21.63 лв. 

23 076180 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 14,402 1106/15.09.2004 158.42 лв. 

24 076163 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 15,005 940/06.01.2003 165.06 лв. 

25 076097 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 8,895 1064/29.04.2004 97.85 лв. 

26 076072 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 5,001 2765/17.12.2009 55.01 лв. 

27 076026 НОВА БОКЛОДЖА Оризище 4,998 1001/04.07.2003 54.98 лв. 

 
Към настоящия момент лицето има сключен Договор с Община Раковски за отдаване под 
наем на описаните имоти, който изтичана 31.07.2019 г. 
 
 

   

 
 

г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 254/20.08.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно сключване на Анекс към 
Договор за банков инвестиционен кредит. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението 
на Кмета на  Община Раковски и предлага на Общински съвет да даде правото на Кмета на 
Общината да сключи този анекс.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 0          
Възд.се: 1                           
 
    

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 655 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Сключване на Анекс към Договор за банков инвестиционен кредит. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 6 от Закона за 
общинския дълг. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

I. Дава съгласие да бъде подписано Допълнително споразумение (Анекс) към Договор за 
банков инвестиционен кредит № 99/03.05.2018 г., за изменение на приложимия по договора 
лихвен процент, като вместо Лихвен индекс „СОФИБОР“ се прилага Лихвен индекс „Основен 
лихвен процент (ОЛП)“ на БНБ.  
 
II. Възлага на Кмета на Община Раковски да подпише Анекс в горепосочения смисъл – за 
промяна на клаузите на договора, които третират лихвения процент и начина на неговото 
определяне.  

 
                                                                                                                                                                                                         
МОТИВИ: С  Решение № 561 с Протокол № 35/20.02.2018 г. на редовно заседание на ОбС -
Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 и чл. 17 от Закона 
за общински дълг, Общински съвет Раковски дава съгласие Община Раковски да поеме 
дългосрочен общински дълг при условията, посочени в решението. Към момента на взимане 
на Решението и сключване на Договор за банков инвестиционен кредит № 99/03.05.2018 г. с 
„УниКредит Булбанк“ АД, се е прилагал Индекс „СОФИБОР“, като конкретният договор е 
сключен при годишен лихвен процент: формиран от сбора на 3 - месечен СОФИБОР и 
НАДБАВКА към лихвения индекс в размер на 1,30 %.  
 С Писмо, Изх. № 08-005312-0/28.06.2018 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, се уведомява 
Община Раковски, че считано от 01.07.2018 г. Българска народна банка спира публикуването 
на индекса „Софибор“, предвид на което същият се заменя с нов лихвен индекс и е 
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необходимо подписването на допълнително споразумение/анекс към сключения договор за 
банков кредит, с който да се уреди прилагането на новия лихвен индекс.  
 Съгласно Писмо от „УниКредит Булбанк“ АД, възможностите за замяна на индекса 
СОФИБОР с нов лихвен индекс са две:  

1. Замяна на СОФИБОР с основен лихвен процент (ОЛП) на БНБ; 
2. Замяна на СОФИБОР с индекс ОДИ (осреднен депозитен индекс). 

За анализа на по-благоприятния за Община Раковски индекс се съобразява 
обстоятелството, че стойността на ОДИ, валидна за м. Август 2018 г. е 0,13 %, а на ОЛП – 0%. 
Тенденцията на стойностите на цитираните два индекса за период от 1 година назад сочи, че 
трайно ОЛП е с по-нисък процент спрямо ОДИ. 

Предвид гореизложеното, Анекс за промяна на Договора за кредит в частта за 
приложимия лихвен индекс е препоръчително да се сключи, като индексът „СОФИБОР“ се 
замени с Основен лихвен процент на БНБ.  
 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 258/20.08.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 48948.101.4, с 
площ 0,906 дка, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив в местността 
“Савака” с НТП от „Пасище, мера” на „Др. селскост. т.”. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяна 
начина на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, с НТП от „Пасище, 
мера” на „Др. селскост. т.”. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0         
Възд.се: 0                     
 
 

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 656 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 48948.101.4, с площ 0,906 дка, находящ се в с. Момино село, общ. 
Раковски, обл.Пловдив в местността “Савака” с НТП от  „Пасище, мера” на „Др. секост. т.” 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 78a от 
ППЗСПЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
ОбС - Раковски дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, 
мера” на  „Др. секост.т.” на следния имот - публична общинска собственост: 
     - ПИ № 48948.101.4, с площ  906 кв. м., находящ се в с.Момино село, общ. Раковски, обл. 
Пловдив в местността „Савака”, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момино 
село, одобрени със заповед №  РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№26-2267-3/15.05.2018 г. от „ФЛАЙТ-67” ЕООД, ЕИК 200047710, със седалище и адрес на 
управление: гр. Раковски, ул. ”Тракия” № 25, представлявано от Гошо Йовков Иванчев  от гр. 
Раковски с искане за закупуване на ПИ № 48948.101.4, с площ 906 кв. м., по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив в местността 
„Савака”, одобрени със заповед №  РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
с НТП „Пасище, мера”, с цел комасация и осъществяване на инвестиционни намерения.  
           Съгласно Писмо с Вх. № 32-02-53/01.08.2017 г. от РИОСВ – Пловдив, имотът не попада в 
границите защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Единадесета точка: Предложение с Вх. № ОбС – 259/20.08.2018 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна формата на собственост 
на имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяна 
формата на собствеността на имота.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0       
Възд.се: 0                   
 
 

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

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

 

 



стр. 26 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 657 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна формата на собственост на имоти от публична общинска собственост 
(ПОС) в частна общинска собственост (ЧОС), находящи се в землището на гр. Раковски, 
общ. Раковски, обл. Пловдив, а именно: 
 - ПИ № 400009, НТП „Нива” с площ  4,150 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, 
общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Пашалъка”; 
 - ПИ № 400127, НТП „Др. селск. територия” с площ  0,756 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Пашалъка”. 
 
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: 
 - ПИ № 400009, НТП „Нива” с площ  4,150 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, 
общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Пашалъка”; 
           - ПИ № 400127, НТП „Др. селск. територия” с площ  0,756 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Пашалъка”. 
 
 
МОТИВИ: С Решения № 619 и № 622 на Общински съвет – Раковски, взети с Протокол № 
39/27.06.2018 г. е дадено съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти - ПОС съгласно 
чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 78а от ППЗСПЗЗ.  
 На основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ, началникът на ОСЗ - Раковски назначава комисия и 
след извършена проверка на място е съставен констативен протокол, съгласно който е  
извършена промяна в НТП на имотите, описани по-горе съответно от “Пасище, мера” на 
„Нива” за имот № 400009 и от  „Полски път” на „Др. селск. т-я” за имот 400127. 
Имотите са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. 
 
 

   

 
 
г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
260/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
разрешение за изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно 
чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  ПИ 046114 с 
НТП-нива и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-046112 - Производствени и складови дейности, 
местност „Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив за образуване на един нов 
УПИ-046112, 046114- Производствена и складова дейност, за изграждане на допълнителни 
складови сгради към съществуващ магазин за строителни материали. 
Г-н Узунов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Благодаря, г-н Председател! ПК „ТСУ” с 7 гласа – за, предлага на 
Общински съвет – Раковски да разреши изработването на ПУП – ПРЗ, съгласно 
предложенито, което изчетохте. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0         
Възд.се: 0                       
 
 

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

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

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 658 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен  план (ПУП-
ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот 046114 с НТП-нива и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-046112-Производствени и складови 
дейности, местност „Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив за образуване  на 
един нов УПИ - 046112, 046114 - Производствена и складова дейност, за изграждане на 
допълнителни складови сгради  към съществуващ магазин за строителни материали. 
 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 67а от 
ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ. 
 

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

 
Р Е Ш И:  

 
 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за  Подробен  устройствен  план (ПУП-
ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот 046114 с НТП-нива и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-046112-Производствени и складови 
дейности, местност „Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив,  за  образуване  
на един нов УПИ-046112, 046114 - Производствена и складова дейност, за изграждане на 
допълнителни складови сгради  към съществуващ магазин за строителни материали.  
 
Обхват: поземлен имот 046114; УПИ-046112-Производствени и складови дейности, местност 
„Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив.  
Контактна зона: ПИ-046069; ПИ-046048; ПИ-046071;  ПИ-046102 и ПИ-000439-полски пътища. 
 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
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Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за поземлен имот 046114 с НТП-нива и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-046112-
Производствени и складови дейности, местност „Казаните“ в землището на гр. Раковски, 
обл.Пловдив, за образуване на един нов УПИ-046112,046114 - Производствена и складова 
дейност, за изграждане на допълнителни складови сгради към съществуващ магазин за 
строителни материали. 
 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота.  
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ. 
 
3. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник  (на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ). 
 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски  е  постъпило  Искане с Вх. №94Н-01-16 от 
08.08.2018 г. на инж. Недялка Коева като пълномощник на Недялко Арсенов Гаджев и Лилия 
Стоянова Гаджева с постоянен адрес и двамата от гр. Раковски, ул. “Шейново“ № 6, като 
собственици на УПИ046112 - Производствени и складови дейности и ПИ 046114 - нива 
местност „Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за Разрешение за  
изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен  план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл.124а, ал. 1 и 
ал. 5 от ЗУТ, на земеделски земи за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот 046114 с НТП - нива и 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-046112 - Производствени и складови дейности, местност 
„Казаните“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив за образуване на един нов УПИ-046112, 
046114 - Производствена и складова дейност, за изграждане на допълнителни складови 
сгради към съществуващ магазин за строителни материали.   
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, Документи за собственост и Пълномощно. 
 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
261/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на „Трасе за външен 
водопровод“ преминаващ през ПИ-000675 с НТП-път IV клас на община Раковски; ПИ-000095 с 
НТП-полски път на община   Раковски; ПИ-000079 с НТП-полски път на община Раковски в 
землището на гр. Раковски, за захранване на ПИ-000136 с НТП-нива с площ от 4.993 дка, 
местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за строителство на 
Млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал и млечни 
асортименти с капацитет 3 тона преработено мляко дневно. 
Г-н Узунов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Благодаря Ви, г-н Председател! С пълно единодушие с 7 гласа – за, ПК 
„ТСУ” предлага на Общински съвет – Раковски да разреши изработването на ПУП – ПП, 
съгласно изчетеното от Вас. Благодаря Ви! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0      
Възд.се: 0                     
 
 
            

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

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

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 659 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разрешение  за  изработване  на  проект  за ПУП-Парцеларен план на „Трасе за 
външен водопровод“ преминаващ през ПИ-000675 с НТП-път IV клас на община Раковски; ПИ-
000095 с НТП-полски път на община Раковски; ПИ-000079 с НТП-полски път на община  
Раковски в землището на гр. Раковски, за захранване на ПИ-000136 с НТП-нива с площ от 4.993 
дка, местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив за строителство 
на Млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал и млечни 
асортименти с капацитет 3 тона преработено мляко дневно. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, 124б, чл. 129, ал.1 от ЗУТ,  чл. 
29 от ЗОЗЗ, чл.30 от ППЗОЗЗ  и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване  на  проект проект  за ПУП-Парцеларен план на 
„Трасе за външен водопровод“, преминаващ през ПИ-000675 с НТП-път IVклас на община   
Раковски; ПИ-000095 с НТП-полски път на община Раковски; ПИ-000079 с НТП-полски път на 
община Раковски, в землището на гр. Раковски, за захранване на ПИ-000136 с НТП - нива с 
площ от 4.993 дка, местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив за 
строителство на Млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал 
и млечни асортименти с капацитет 3 тона преработено мляко дневно. 
 
Обхват: ПИ-000675 с НТП-път IVклас на община Раковски; ПИ-000095 с НТП-полски път на 
община Раковски; ПИ-000079 с НТП-полски път на община Раковски в землището на гр. 
Раковски, обл. Пловдив. 
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Контактна зона: ПИ-000092 с НТП–пасище, мера; ПИ-000079 с НТП-полски път и ПИ-000100 с 
НТП-полски път.  
 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на 
засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици. 
    Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Предложение за трасе за изработване на  ПУП-Парцеларен 
план.  
 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските 
земи (ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
 
    3.1. Дава предварително съгласие „Трасе за външен водопровод“, да премине през: 
           ПИ-000675 с НТП-път IVклас на община Раковски 
           ПИ-000095 с НТП-полски път на община Раковски 
           ПИ-000079 с НТП-полски път на община Раковски 
  
   3.2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
                                                                       
4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник  (на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ). 
 

      
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски  е  постъпило  Искане с Вх. № 94Н-01-17 от 
17.08.2018 г. на инж. Недялка Атанасова Коева - пълномощник на Мария Милкова Бурова, 
собственик на ПИ 000136, с НТП-нива с площ от 4.993 дка, местност „Стара Боклоджа“ в 
землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, за разрешение за  изработване  на  проект за ПУП-
Парцеларен план на „Трасе за външен водопровод“, преминаващ през ПИ-000675 с НТП-път 
IVклас на община Раковски; ПИ-000095 с НТП-полски път на община  Раковски; ПИ-000079 с 
НТП-полски път на община Раковски в землището на гр. Раковски, за захранване на ПИ-
000136 с НТП-нива с площ от 4.993 дка, местност „Стара Боклоджа“ в землището на гр. 
Раковски, обл. Пловдив за строителство на Млекопреработвателно предприятие за 
производство на сирене, кашкавал и млечни асортименти с капацитет 3 /три/ тона 
преработено мляко дневно. 
Към искането са приложени следните документи: Скица предложение за ПУП-ПП, Скица на 
имота, Основни данни за имота в съществуващо положение, Документи за собственост и 
Пълномощно. 
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
262/20.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване 
на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и Водопровод“, преминаващи през ПИ 
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000144 - път IV кл.; ПИ 004226 - нива и ПИ 004175 - нива, за захранване на УПИ 004226 - жилищно 
строителство, местност „Кара солук“ в землището на с. Белозем, общ. Раковски. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, с 7 гласа – за, ПК „ТСУ” предлага на Общински съвет – 
Раковски да одобри ПУП – ПП, съгласно предложението за Електорпоровод и Водопровод. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0 
Възд.се: 0                       
 
 
 

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

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

 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 660 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и Водопровод“, 
преминаващи през ПИ-000144-път IVкл; ПИ-004226-нива и ПИ-004175-нива, за захранване на 
УПИ-004226 - жилищно строителство, местност „Кара солук“ в землището на с. Белозем, общ. 
Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На  основание    чл. 21,   ал. 1,  т. 11   и  ал. 2    от   ЗМСМА   и   чл. 129,  ал. 1 от  ЗУТ, Утвърдена 
площадка за проектиране с Решение № КЗЗ-07 от 20.03.2018г. на МЗХГ, ОД “Земеделие“-
Пловдив, Комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, ПУП-Парцеларен план за „Трасе на 
Електропровод и Водопровод“, преминаващи през ПИ-000144-път IVкл; ПИ-004226-нива и ПИ-
004175-нива,  за захранване на УПИ-004226 - жилищно строителство, местност „Кара солук“ в 
землището на с. Белозем, общ. Раковски. 

  (Решение І, взето с Протокол № 24 от 04.07.2018 г. на ЕСУТ  при общината) 
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На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в   30-дневен  срок   от  обнародването  в   
„Държавен   вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски 
до Административен съд, гр. Пловдив. 

 
 
МОТИВИ:  В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94П-1641-2 от 
27.06.2018 г. на Панчо Нейков Запрянов, за одобряванена ПУП-Парцеларен план за „Трасе на 
Електропровод и Водопровод“, преминаващи през ПИ-000144 – път IVкл; ПИ-004226 - нива и ПИ-
004175-нива, за захранване на УПИ-004226 - жилищно строителство, местност „Кара солук“ в  
землището на  с. Белозем, общ. Раковски. 
Към искането са приложени  следните  документи:  Решение  № 282 от 25.01.2018 г. от 
редовно заседание на Общински съвет Раковски, Решение № КЗЗ-07 от 20.03.2018 г. на МЗХГ, 
ОД “Земеделие“, Пловдив,  Комисия  по чл. 17, ал.1, т.1  от   ЗОЗЗ,   Становище, Изх. № 7262069-
1 от 28.11.2017 г. на ЕР “ЮГ“; Становище, Изх. № 6465 от 31.08.2017 г. на „ВиК“ ЕООД; Препис от 
Протокол на ЕСУТ, Съобщение, Изх. № 94П-1641-2 от 05.07.2018 г. на ОбА гр. Раковски и Акт за 
постъпили възражения от 07.08.2018 г. 
 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Петнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
264/21.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отпускане 
на средства за дофинансиране на делегирани от държавата дейности по бюджета на ПГ 
”Петър Парчевич” – гр. Раковски. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 
Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да даде 
съгласието да се отпуснат средства за дафинансирането на ПГ ”Петър Парчевич” в размер 
на 17 000 лв. С 5 гласа – за, 1 – против и 1 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 0 
Възд.се: 1                       
 
 
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 661 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Отпускане на средства за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 
по бюджета на ПГ ”Петър Парчевич” – гр. 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:  
 

Дава съгласие да бъдат отпуснати средства за дофинансиране на ПГ „Петър Парчевич„ в 
размер на 17 000 лв., което ще бъде отразено по §§61-09- вътрешни трансфери в системата 
на първостепенния разпоредител. Средствата ще бъдат осигурени от  Дейност  2998 – Резерв 
за непредвидени и неотложни разходи и ще бъдат разходвани за Основен ремонт на 
покрива на сградата на училището. 
 
Направените промени по бюджета на училището да бъдат отразени в Разчета за  
финансиране на капиталовите разходи на общината за 2018 г. 
 
 
МОТИВИ: 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 и във връзка с постъпила Докладна 
записка с Вх. № 67-28-6/15.08.2018 г. от Петър С. Карпаров – Директор на ПГ „Петър Парчевич” – 
гр. Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на бюджетните взаимоотношения. 
Увеличението по бюджета на училището ще е в рамер на 17 000 лв. по §§61-09 - вътрешни 
трансфери в системата на първостепенния разпоредител. Сумата ще бъде разходвана за 
основен ремонт на покрива.   

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Шестнадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
265/22.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2018 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
приеме отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2018 г., с 5 гласа – 
за, 1 – против, 1 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Моля да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19 
Против: 0 
Възд.се: 2                      
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 662 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2018 г. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, чл. 30, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Раковски и чл. 16, т. 24 от Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община 
Раковски в търговски дружества. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за времето от 01.01.2018 г. 
до 30.06.2018 г., както следва: 
 

 

Ут. год.план 
към 

30.06.2018 г. 
лв. 

ОТЧЕТ към 
30.06.2018 г. лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 23 557 445 14 207 531 

В т.ч.:   

Държавни приходи 10 565 061 6 271 352 

Местни приходи 12 992 384 7 936 179 

2. ПО РАЗХОДА 23 557 445 9 315 883 

В т.ч.:    

Разходи за делегирани от държавата дейности – справка 
прил.№ 2 

10 565 061 4 405 618 

Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности – справка прил.№ 3 

325 350 127 987 

 Разходи за местни дейности – справка прил. № 4 12 667 034 4 782 278 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    4 891 648 

В т.ч.:   

Остатък в делегираните от държавата дейности х 1 865 734 

Остатък в местните дейности х 3 025 914 

 
2. Приема отчета за капиталовите разходи общината и ОП”Благоустрояване и превенция” за 
времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. по основни видове разходи, обекти и източници на 
финансиране, съгласно справки прил. № 5 и № 5а в общ размер, както следва: 
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ВИД РАЗХОД 

Уточнен 
год.план към 
30.06.2018 г. 

лв. 

ОТЧЕТ  
към 30.06.2018 г. 

лв. 

I. Съгласно справка прил. 5   

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  
§51                                                   

109 800 82 867 

 
 

  

2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       6 296 658 2 161 079 

3. Придобиване на НДА § 53 12 900 14 142 

4. Придобиване на земя § 54 9 227 4 648 

ВСИЧКО I: 6 428 665 2 262 736 

   

II. Съгласно справка прил. 5а   

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  
§51                                                   

540 600  

2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       684 328 184 928 

ВСИЧКО II: 1 224 928 184 928 

ВСИЧКО I+II: 7 653 593 2 447 664 

 
   3. Приема отчета за разходите към 30.06.2018 година по отделни разпоредители с бюджети в 

системата на Общината – справка прил. № 6. 
 

   4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г 
– справка прил. № 7. 

 
5. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 30.06.2018 г. по населени 
места – справка прил. № 8 и в общ размер, както следва: 

 

№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Годишен 
план - лв. 

Отчет 
към 

30.06.20
18 г. 

I. 
ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 

1 384 577 
1 338 

887 

1 Остатък от такса смет за 2017 година 0 248 785 

2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 г. 1 384 577 
1 045 

902 

3 Възстановени от община Пловдив отчисления по чл.64 от ЗУО   44 200 

II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 384 577 631 572 

1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 6 000 0 

2. Събиране и транспортиране на ТБО  593 776 249 549 

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 425 144 176 634 

4. 

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

359 657 205 389 

ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 0 707 315 

 
   
 6. Приема отчета на “МБАЛ - Раковски” ЕООД за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.  
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МОТИВИ: В изпълнение на чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА, Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнение на бюджета и 
на всички контролирани от общината лица в подсектор “Местно управление” – 
“Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД (МБАЛ - Раковски) за 
полугодието. 
 В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет за времето от 01.01.2018 г. 
до 30.06.2018 година, както следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 
г.; 

 Отчет за приходите за периода от 01.01.18 г. до 30.06.2018 г. – справка прил. № 1; 
 Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ към 30.06.2018 г. – 

справка прил. № 2; 
 Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности към 

30.06.2018 г. – справка прил. № 3; 
 Отчет за разходите за местни дейности към 30.06.2018 г. – справка прил. № 4;                                                                                                               
 Отчет за  капиталовите разходи на общината към 30.06.2018г.–справка прил. № 5;   
 Отчет за капиталовите разходи на ОП „Благоустрояване и превенция”  към 30.06.2018 

г. – справка прил. № 5а; 
 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 30.06.2018 г. – 

справка прил. № 6; 
 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2018 г. – справка прил. № 7; 
 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 

01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.  – справка прил. № 8; 
 Отчет с натрупване за периода от 01.01. до 30.06.2018 г. на МБАЛ – Раковски. 

 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
267/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г.”, във връзка с прекратяване на съсобственост между Община 
Раковски и физическо лице по отношение на 470/740 идеални части от имот, съставляващ 
парцел за „Жил. строителство”, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, 
представляващ УПИ Х-240,241, кв. 20, АЧОС № 766/19.02.2001 г. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
бъде прекратена съсобствеността между Община Раковски и Мариана Панова от с. Стряма, 
при цена на идеалната част 2 500 лв.    
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 

 
 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 20 
За: 20   
Против: 0 
Възд.се: 0                       
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за 
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
Г-Н ГЕОРГИ БОРИСОВ ПАНОВ, НЕ ГЛАСУВА ПОДАРИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! 

 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 663 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г.”, приета с Решение №  518  на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 34/31.01.2018 г., във връзка с прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и физическо лице по отношение на 470/740 идеални части от имот, 
съставляващ парцел за „Жил. строителство”, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, обл. 
Пловдив, представляващ УПИ Х-240,241, кв. 20, АЧОС № 766/19.02.2001 г.   

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски. 

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

 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2018 г.” на ”Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г.”, приета с Решение № 518 на Общински съвет - Раковски, взето с 
протокол № 34/31.01.2018  г., следния имот – частна общинска собственост: 

Х-240,241, кв.20, АЧОС № 766/19.02.2001 г., с. 
Стряма, Пловдивска област 

Жил.строителство 470 

 
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за продажба 
частта на Общината, а именно: 

Х-240,241, кв. 20, АЧОС № 766/19.02.2001 г., с. 
Стряма, Пловдивска област 

Жил.строителство 470 

 
на Мариана Панова от с. Стряма, Пловдивска област, ул. ”Илинден” № 25 за сумата от 2 500  
(две хиляди и петстотин) лв. Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана изцяло. 

 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 
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3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по  
изпълнение на настоящото решение. 
 
 
МОТИВИ: Постъпила е Молба с Вх. №  94М-3709-2/03.08.2018 г. от Мариана Панова от с. 
Стряма, Пловдивска област, ул. “Илинден” № 25, за ликвидиране на съсобственост за 470/740 
идеални части от имот - собственост на Община Раковски, съставляващ парцел за „Жил. 
строителство”, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, представляващ УПИ Х-
240,241, кв. 20, АЧОС № 766/19.02.2001 г., целият с обща площ 740  кв. м.  
 

 
 

   

 
 

г-н Георги Лесов: Осемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
268/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г.”, във връзка с продажба на имоти – частна общинска собственост.  
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да бъде обявен тър с 
явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, при първоначални 
цени, както следва: 

- За имот УПИ ІІ-342, кв. 48, с. Болярино – пъровоначална тръжна цена – 2 500 лв.; 
- За имот УПИ ХІV-2251, кв. 156, гр. Раковски – пъровоначална тръжна цена – 2 800 лв.; 
- За имот УПИ ІI-2919, кв. 132, гр. Раковски – пъровоначална тръжна цена – 85 000 лв.; 
- За имот V -2450, кв.520, гр. Раковски   - пъровоначална тръжна цена – 6 200 лв.; 
- За имот № 700880, гр. Раковски - пъровоначална тръжна цена – 1 000 лв.  

г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 

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

 
 
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 664 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г.”, приета с Решение №  518  на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 34/31.01.2018 г.  и одобряването на пазарни оценки. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/.  

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

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъдат  включени в  Раздел ІІ - Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2018 год. на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.”, следните имоти – частна 
общинска собственост: 
 

УПИ ІІ-342, кв. 48, с. Болярино Жил.строителство 760 4265/08.11.2017 

УПИ ХІV-2251, кв. 156, гр. Раковски Жил.строителство 422 3140/09.03.2010 

УПИ ІI-2919, кв. 132, гр. Раковски Жил.строителство 3 432 1214/09.12.2005 

УПИ V -2450, кв.520, гр. Раковски   Жил.строителство 246 3384/23.11.2011 

ПИ № 700880, гр. Раковски Др.селкост.т. 493 4723/15.08.2018 

  
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти-частна общинска собственост: 

 

УПИ ІІ-342, кв. 48, с. Болярино Жил.строителство 760 4265/08.11.2017 

УПИ ХІV-2251, кв. 156, гр. Раковски Жил.строителство 422 3140/09.03.2010 

УПИ ІI-2919, кв. 132, гр. Раковски Жил.строителство 3,432 1214/09.12.2005 

УПИ V -2450, кв.520, гр. Раковски   Жил.строителство 246 3384/23.11.2011 

ПИ № 700880, гр. Раковски Др.селкост.т. 493 4723/15.08.2018 

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

УПИ ІІ-342, кв. 48, с. Болярино Жил.строителство 760 2 500,00 

УПИ ХІV-2251, кв. 156, гр. Раковски Жил.строителство 422            2 800,00 

УПИ IІ-2919, кв. 132, гр. Раковски Жил.строителство 3 432 85 000,00 

УПИ V-2450, кв.520, гр. Раковски   Жил.строителство 246 6 200,00 

ПИ № 700880, гр. Раковски Др.селкост.т. 493   1000,00 

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

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

собственост 

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

собственост 

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

лв. 
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1. Вх. № 94Р-687-7/17.07.2018 г. от Росен Анков Любенов, с. Болярино, ул. „40-та”  № 11 - 
за закупуване на общински имот УПИ ІІ-342, кв. 48  по ПУП на с. Болярино, общ. 
Раковски, Пловдивска област. 

 
2. Вх. № 94Т-367-1/23.07.2018 г. от  Таша  Маринова Минкова, гр. Раковски ул. „Ереван”  

за закупуване на общински имот УПИ ХІV-2251, кв. 156 по ПУП на гр. Раковски, общ. 
Раковски. 

 
3. Вх. № 94А-252-1/24.07.2018 г. от „АНИТА” ЕООД, гр.Раковски, представлявано от Анка 

Генова Кайсарска - управител,  гр. Раковски, ул. „Д. Дебелянов” № 4 - за закупуване 
на общински имот УПИ ІІ-2919, кв. 132  по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски. 

 
4.  Вх. № 94А-587-3/08.08.2018 г. от Ана Иванова Стрехина - гр. Раковски ул. „Капитан 

Райчо” № 30Б  за закупуване на общински имот УПИ V-2450, кв. 520 по ПУП на гр. 
Раковски,  общ. Раковски. 

 
4. Вх. № 26-21-1/13.02.2018 г. от „МАСИВ-4” ООД,  гр. Раковски, представлявано от Мария 

Николова Шишкова - управител,  гр. Раковски, ул. „Кап. Райчо” № 45а - за закупуване 
на общински имот - ПИ  № 700880, „Др.селкост. т.” по КВС  на гр. Раковски, общ. 
Раковски, Пловдивска област. 
 

Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски.  
За имотите има изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. ОбС определя начална 
тръжна цена, съгласно решението си.  
 

 
   

 
/14:47 часа – г-н Костадин Дечев Иванов – Кмет на Кметство Шишманци – влиза в  залата/ 

 
 
 

г-н Георги Лесов: Точка деветнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
271/24.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 г. и отдаване под наем на терен от 50 кв. м. за поставяне на ВПС по реда 
на чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главния архитект на Община Раковски и утвърдена с 
Решение № VII, взето с протокол № 27/08.08.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Чалъкови, общ. 
Раковски, УПИ I - Училище, кв. 45 по плана на с. Чалъкови. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
поставянето на ВПС. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 20 
За: 19  
Против:  
Възд.се: 1                       
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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  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
Г-Н ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ, НЕ ГЛАСУВА ПОРАДИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 665 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г. и отдаване под наем на терен от 50 кв. м. за поставяне на 
ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главния архитект на Община Раковски и 
утвърдена с Решение № VII, взето с протокол № 27 от 08.08.2018г. на ЕСУТ, находящ се в с. 
Чалъкови, общ. Раковски, УПИ I - Училище, кв. 45 по плана на с. Чалъкови. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 
чл. 16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ. 

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

Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за отдаване под наем през 2018 г. на ”Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.” терен от 50 кв. м. за поставяне на 
ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главния архитект на Община Раковски и 
утвърдена с Решение № VII, взето с протокол № 27 от 08.08.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. 
Чалъкови, общ. Раковски, УПИ I - Училище, кв. 45 по плана на с. Чалъкови. 
2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен от 50 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на 
чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главния архитект на Община Раковски и утвърдена с 
Решение № VII, взето с протокол № 27 от 08.08.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Чалъкови, общ. 
Раковски, УПИ I-Училище, кв. 45 по плана на с. Чалъкови. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Отдаването под наем да бъде за срок от 3 /три/ години. 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 3 лв. /три лева/ за кв. м./месечно, съгласно чл. 
2, т. 9, буква „в“ от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост.  
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търг и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпилo Заявлениe с 
Вх. № 94Й-239-2/04.05.2018 г. от Йордан Андреев Димитров с молба да му бъде разрешено 
поставяне на ВПС - 50 кв. м.  за упражняване на търговска дейност в двора на ОУ „Д-р Петър 
Берон“, с. Чалъкови – публична общинска собственост.  
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Съобразно чл. 56 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми 
увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, 
като разрешението за поставянето им се издава по ред, определен в наредба на общински 
съвет. Налице са положителни становища от директора на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови 
и Директора на РЗИ - гр. Пловдив. 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 272/24.08.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отпускане на 
персонална пенсия по чл. 92 от КСО, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението и дава 
съгласие да бъде внесено предложение в Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на Таня Дъбова и Радка Дъбова.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 

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

 
 
 

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

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

 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 666 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

На основание: чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 21, ал. 1, т. 
23  и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  
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1. Общински съвет – Раковски дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Таня Борисова Дъбова, 
ЕГН 034609**** и на Радка Борисова Дъбова, ЕГН 004808****. 
 
2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в 
Министерски съвет на Република България  за отпускане на персонална пенсия на лицaтa по 
т. 1 от настоящото решение.  
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94А-2186/17.08.2018 г. от Анка Ганчева Петкова от гр. Раковски, ул. „Ереван“ № 6, в 
качеството си на законен представител на Таня Борисова Дъбова, ЕГН 034609**** и на Радка 
Борисова Дъбова, ЕГН 004808****, за отпускане на персонална пенсия.  
Съгласно действащата в Република България нормативна уредба, персонални пенсии в 
изключителни случаи по смисъла на чл. 92 от КСО могат да бъдат отпуснати на определени 
категории лица. Една от тези категории лица, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от НПОС са деца без 
право на наследствена пенсия от починал родител. Персонални пенсии по чл. 92 от КСО се 
отпускат с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на труда и 
социалната политика съгласувано с министъра на финансите. Предложението за отпускане 
на персонална пенсия се изготвя въз основа на решение, прието на сесия на общинския 
съвет, за внасяне на предложение в Министерски съвет и копие от заявлението на лицето до 
кметството/общината или общинския съвет.  
 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и първа от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
273/27.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно даване на 
предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 
62075.501.9612 - улица, на 62075.501.1405 и 62075.501.1406, кв. 3  по плана на гр. Раковски, кв. 
Ген. Николаево. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, с 7 гласа – за, ПК „ТСУ”, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА, предлага на Общински съвет – Раковски да даде предварително съгласие за 
изменение на кадастралния план, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме!  

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

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 667 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 
62075.501.9612 - улица, на 62075.501.1405 и 62075.501.1406, кв. 3  по плана на гр. Раковски, кв. 
Ген. Николаево. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл.21, ал. 7 от  ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 62075.501.9612 - 
улица и на ПИ 62075.501.1405 и ПИ 62075.501.1406, кв. 3, за които е отреден УПИ ІІ-1405,1406, кв. 
3  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 21, 
ал. 7 от  ЗОС. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
МОТИВИ: С Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски е одобрен плана на гр. Раковски. 
Констатирана е грешка в кадастралния план по отношение границата между частните имоти 
и улица - публична общинска собственост. Частните имоти са собственост на на Н-ци на 
Иван Венков Гондов от гр. Раковски. 

Проектът се изготвя  по искане на Община Раковски и се състои в следното: 
Промяна на границите на поземлени имоти 62075.501.1405 и 62075.501.1406 спрямо поземлен 
имот 62075.501.9612 - улица, публична общинска собственост, като новите граници ще 
минават по външните граници на УПИ II-1405, 1406 в кв. 3. Тоест от площта на ПИ 62075.501.1405 
и ПИ 62075.501.1406, кв. 3 се отделя площ, която се приобщава към ПИ 62075.501.9612 - улица, 
публична общинска собственост.  
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка двадесет и втора от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
274/27.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изразяване 
на принципно съгласие за промяна предназначението на УПИ ІХ-училище, кв.13, който 

съответства на поземлен имот № 48948.501.195 - комплекс за образование по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Момино село, заедно с построените в него сгради от „за 
училище” в „за обществено и делово обслужване”. 
Г-н Ячев, моля за становище! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри изразяването на 
принципно съгласие за промяна предназначението на УПИ ІХ-училище от „за училище” в „за 
обществено и делово обслужване”. 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21   
Против: 0 
Възд.се: 0   
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1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 668 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Изразяване на принципно съгласие за промяна предназначението на УПИ ІХ-
училище, кв. 13, който съответства на поземлен имот № 48948.501.195 - комплекс за 
образование по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момино село, заедно с 
построените в него сгради от „за училище” в „ за обществено и делово обслужване”.   

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т.1 и ал.8 и във връзка с чл.39, ал.3 от 
ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. ОбС - Раковски дава принципно съгласие за промяна предназначението на УПИ –ІХ-
училище, кв. 13, находящ се в с. Момино село, заедно в построените в него сгради от „за 
училище” в „за обществено и делово обслужване”, съобразено с разпоредбите на Закона за 
устройство на територията и Закона за предучилищното и училищното образование. 
2. Определя срок на валидност на даденото принципно съгласие 3 (три) години, считано от 
влизане в сила на настоящoто решение. 
3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови процедури по 
изпълнение на настоящето решение. 
 
 
МОТИВИ: Община Раковски е собственик на следния имот по силата на Акт за публична 
общинска собственост № 74 том 12 рег. 5001 от 16.03.2010 г., издаден от АВ Служба по 
вписванията – гр. Пловдив, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 48948.501.195, с. 
Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: За обект – комплекс 
за образование, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА № 48948.501.195.1, застроена 
площ: 400 кв. м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Сграда за образование; СГРАДА № 
48948.501.195.2, застроена площ: 251 кв. м. (двеста петдесет и един квадратни метра), брой 
етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за образование; СГРАДА № 48948.501.195.3, 
застроена площ: 252 кв. м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда. 
 Като собственик на имота, общината е възложила изготвяне на предложение  за 
изменение на ПУП-ПР за гореописания имот, с цел промяна на предназначението на УПИ ІХ – 
училище, кв. 13, заедно с построените в него сгради и преотреждане на имота и сградите от 
„училище” на „ обществено и делово обслужване”  поради следните причини: 
 Със заповед № РД-14-304/08.07.2008 год. на Министъра на образованието начално 
училище „Отец Паисий” – с. Момино село  е закрито като имуществото на закритото 
училище е общинска собственост. След закриването през 2008 г., вече 10 години, сградата 
на бившето вече училище не се използва по никакъв начин и не съществуват обективни 
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показатели (нарастване броя на учениците в селото или околните села), които да 
обосновават нуждата училището отново да бъде ползвано като такова.  
По становище от отдел „Европроекти, образование и култура” при ОбА Раковски към 
момента броят на децата в предучилищна и училищна възраст в селото остава недостатъчен 
за формиране на паралелки и не се налага откриване на училището в бъдеще. На децата и 
учениците от селото е осигурен равен достъп до образование и условия за обучението им в 
други училища на територията на общината. Селото е с население от 670 души по справка 
от национална база данни „Население” към 15.06.2018 г. 

В изтеклия период от време, в който сградата не се използва, същата се руши, 
прозорците са счупени, покривът тече, движимите вещи, които са били вътре, са разграбени, 
наблюдава се системно влизане на недобронамерени лица, чиито вандалски прояви още 
повече допринасят за унищожаването на сградата. Поддържането и стопанисването и е 
свързано с много разходи, които общината не е в състояние да си позволи. От друга страна, 
промяната на предназначението би направил имота атрактивен за закупуване, съответно би 
породила инвестиционни намерения и интереси, което ще донесе приходи на общината. 
 На основание чл. 134, ал. 8 от ЗУТ, изменение на подробните устройствени планове за 
промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на 
образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и 
съоръжения, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено 
съгласие на съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3. 
 В подкрепа на своето искане и в изпълнение на чл. 305, ал. 2, т. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, Община Раковски е изискала становище от 
отдел „Европроекти, образование и култура” при ОбА Раковски, Кмета на с. Момино село, 
РУО-Пловдив, относно промяна на предназначението на УПИ и сградите от „училище” на 
„обществено  и делово обслужване” и относно липсата на идентифицирана обществена 
потребност от използване на сградите за образователни, здравни, социални или 
хуманитарни дейности в последните две години. Същите изразяват съгласие за промяна на 
предназначението на УПИ и сградите и информират, че в срок от две години не е 
идентифицирана обществена потребност от използването на имота и сградите за 
образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. Съгласно разпоредбата на 
чл. 305, ал. 2, т. 3 от ЗПУО е изискана справка от отдел „ГРАО” за населението по постоянен и 
настоящ адрес, от която е видно, че населението на с. Момино село е под 5000 души. 
 Във връзка с горното, на изпратено писмо до Министерството на образованието и 
науката с Изх. №1002-3323/06.12.2017 г. за допускане на процедура за промяна на 
предназначението на УПИ ІХ - училище, кв. 13 по плана на с. Момино село в общината е 
постъпил отказ за допускане на процедурата, поради непредставяне на определени 
документи, сред които е и Решение на Общински съвет – Раковски с конкретизирано 
предложение за промяна на предназначението, съобразено с правилата и нормативите  за 
устройството на отделните видове територии и устройствени зони. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка двадесет и трета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 
275/27.08.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно даване на 
предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ - автосервиз, УПИ ІІІ - 
бензиностанция и УПИ ІV - промишлени дейности, кв. 81 и на кадастрален план за поземлени 
имоти № 953, 954 и 955 (70010.502.953, 70010.502.954 и 70010.502.955), кв. 81 по плана на с. 
Стряма,  общ. Раковски. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Със седем гласа – за, ПК „ТСУ” предлага на Общински съвет – Раковски 
да даде съгласие за изменение на ПУП – ПП, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Въпроси, колеги?  
г-жа Ралица Сатанска: Аз имам!  
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-жо Сатанска! 
г-жа Ралица Сатанска: Кое налага тези три парцела да се обединят в един?  
г-н Георги Лесов: И аз това питам, и от вчера не намирам отговор. Оказава се, че 
компетентното лице, което трябва да отговори е в отпуск.  
г-жа Ралица Сатанска: От малкия и средния бизнес няма как да дойдат и да купят 11 дка и 
нещо. А местата реално са на централния път, на който може да се развие някаква дейност. 
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Особено, първите две парчета гледам, че са точно на главния път. Вчера се чу, че има молба. 
Ако има молба, поне да знаем кой е решил да предприема… 
г-н Георги Лесов: Ако има молба, би трябвало да има заявление, а докладната идва от 
администрацията. Кметът на с. Стряма е тук, ако той може да отговори? Г-н кмете, как се 
случват такива неща във Вашето село, без да знаете? Обикновено и становища пишете … 
г-н Васил Черпелийски: Нищо не знам, г-н Председател! Никой нищо не е пускал да иска от 
нас! 
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев, това нещо във Вашето село, може ли да се случи, без да знаете 
Вие? Напълно сериозно питам. Понеже, незнам дали във Вашите села може да се случи 
нещо без да знаете!  
г-н Иван Тачев: Трудна работа. 
г-н Георги Лесов: Или оставам с чувството, че някой нещо крие! 
г-н Васил Черпелийски: Нямам претенции. Ако някой иска да предложи, нали, че иска да си 
го комасира, аз пртенции нямам, по принцип. Но сте общински съветници, предлага се, 
гласува се. 
г-жа Ралица Сатанска: Ние предлагаме да не се съединяват. 
г-н Васил Черпелийски:  Вие си решавате в края на краищата. 
г-жа Ралица Сатанска: Просто сумата, която ще обявим за тези 11,500 дка, или там колкото 
се пада, ще много голяма. И незнам кой от малкия и средния бизнес ще може да дойде и 
да си купи тази земя и да си развие  някакъв бизнес. Защото… 
г-н Георги Лесов: Г-н Черпелийски!  
г-н Васил Черпелийски: Уважаеми съветници, наистина местата са три. Тук става въпрос, 
дали да останат поотделно или да се комасират. Значи, за мене е по-правилно  да бъде 
комасирана, защото всеки един инвеститор, каквото и да реши да прави, да може да 
разполага. Да не стане като едно време, нали, говоря преди 15 години, когато старото 
училище, които са от Стряма знаят, разпарчосаха ги на  450 кв. м. парцелите, в момента 
стоят, тревясват. Ние нищо не можем да им кажем, че предназначението им е било, говоря в 
минало време с цел търговска дейност. Така си стои, никой не дири сметки. Не можем да ги 
накараме дори да изчистят. Така че нека да има предложение. В края на краищата Вие 
решавате. Аз съм, по принцип за комасацията и за мене моето виждане е по-добре. Но Вие 
решавате.  
г-жа Ралица Сатанска: Ама аз не виждам какъв е проблемът, ако едър предприемач дойде в 
града, да ги купи или да ги комасира?  
г-н Васил Черпелийски: Според мене е равносилно, дали ще са поотделно или един цял. За 
жилищно строителство съм съгласен.  
г-н Георги Лесов: Колеги, какво все пак заключаваме? Предложенията са две: едното е или 
става комасирано или не става комасирано! Гласуме го. Заповядайте! 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17   
Против: 3 
Възд.се: 1                 
 
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 669 

 
Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ - автосервиз, УПИ ІІІ -
бензиностанция и УПИ ІV - промишлени дейности, кв. 81 и на кадастрален план за поземлени 
имоти № 953, 954 и 955(70010.502.953, 70010.502.954 и 70010.502.955), кв. 81 по плана на с. 

Стряма,  общ. Раковски. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл.21, ал. 7 от  ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлени имоти № 953, 954 и 955 
(70010.502.953, 70010.502.954 и 70010.502.955), кв. 81  по плана на с. Стряма,  общ. Раковски, 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал.  7 от  ЗОС, като се образува поземлен имот 
№ 953 (70010.502.953). Двата поземлени имота с номера 954 и 955 се заличават от плана. Не 
се променят граници с други съседни поземлени имоти и улици. 
2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-автосервиз, УПИ ІІІ-бензиностанция и УПИ 
ІV-промишлени дейности, кв. 81, като трите имота се обединяват в един УПИ ІІ с  
предназначение ”за промишлени и складови дейности”. 
3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
МОТИВИ: Със Заповед № АБ-18/09.03.1991 г. на Кмета на Община Раковски е одобрен плана 
на с. Стряма, общ. Раковски. 
Проектът се изготвя  по искане на Община Раковски и се състои в следното: 
    -  Обединяване на трите УПИ ІІ - автосервиз, УПИ ІІІ - бензиностанция и УПИ ІV - промишлени 
дейности, кв. 81 в един УПИ ІІ, който се отрежда за поземлен имот № 953 (70010.502.953) с 
предназначение ”за промишлени и складови дейности” и прилагане на уличната регулация. 
Изменението на Кадастралния план се състои в следното: 

- Образува се поземлен имот № 953 (70010.502.953) с площ 11 299 кв. м., получена от 
цифровия модел. Двата поземлени имота с номера 954 и 955 се заличават от плана. Не се 
променят граници с други съседни поземлени имоти и улици. 
 
 

   
 
 

/15:07 – г-н Васил Черпелийски – излиза от залата/ 
 
 

г-н Георги Лесов: Точка двадесет и четвърта от Дневния ред: Отпускане на еднократни 
помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа получените през 
изминалия месец молби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, одобри следните лица 
от гр. Раковски:  

- Диана Николова Бурова; 
- Любомир Иванов Маджарски; 
- Младен Иванов Рабаджийски; 
- Веселин Милков Кочев,  

със сумата от 100 лв.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20   
Против: 1 
Възд.се: 0                 
 

                                                  

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

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

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 670 
 

Взето с Протокол № 41/31.08.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
 
Относно: Отпускане на еднократни помощи. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 
 
По предложение на: Петър Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  
 

Р Е Ш И:  
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

 
1. Диана Николова Бурова с ЕГН: 750224**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Тодор Икономов” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
2. Любомир Иванов Маджарски с ЕГН: 940628**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Петър Богдан” № 12, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
3. Младен Иванов Рабаджийски с ЕГН: 880731**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Завет” № 23, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Веселин Милков Кочев с ЕГН: 860307**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, 
ул. „Христо Смирненски” № 39, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Последна точка: Питания.  
Колеги, само да направя едно уточнение заседанието за м. септември, как Ви е по - удобно 
на 21.09 /петък/ или 24.09 /понеделник/? 
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г-н Виктор Узунов: 24.09/понеделник/ е почивен ден. 
г-н Георги Лесов: Добре, остава 21.09 /петък/. 
 
 

/Заседанието приключи в 15:10 часа/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

               /Георги Лесов/ 
    
 
 

                         Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 
                                                                                                          /Славка Гълева/ 

 
 


