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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 № 46 

 

От 19.12.2018 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 13:02 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет – Раковски  

 
 

Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, 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, Иван Рангелов Рангелов, Запрян Петков 
Запрянов, Петър Григоров Терзийски, Виктор Петров Узунов, Младен Минчев 
Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Славейко Милков 
Белчев, Божидар Георгиев Замярски 
 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
Татяна Серафимова Бакова – зам. Кмет на Община Раковски 
Йовко Стефанов Романов – зам. Кмет на Община Раковски 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем  
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на кметство Болярино 
 
Албена Иванова – Връзки с обществеността  
Ген. Златан Стойков – генерал, бивш началник на Генералния щаб на Българската армия 
Полк. Павел Станев – главен секретар на съюза на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва 
Подполк. Стефан Марушкин и Любомир Стрехин – Представители на „Съюз на офицерите 
и сержантите от запаса и резерва - Общинска организация „Г. С. РАКОВСКИ” 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден на всички! Радвам се да Ви видя на линия. Надявам се малко по-
късно и останалите, които липсват също да се присъединят към нас. Знаете, това е 
последното заседание на годината. Ако трябва да го наречем празнично, защото самото 
заседание е в навечерието на един от най-светлите християнски празници, и както малко по-
късно ще разберете – една голяма радост и отличие за нашия кмет. Ще кажете – то е за 
нашия кмет, но ние всички малко или много работим всички заедно, подкрепяме го, за да се 
случват хубавите неща в нашата община. Така че всеки един от нас може да го приеме и 
като награда за самия себе си, за работата, която върши.  
Всички материали за заседанието бяха качени в системата. Надявам се всеки един от Вас се 
е запознал с тях. Съответно и Проекто-дневния ред. Въпроси и предложения по така 
предложения Дневен ред, има ли, няма ли? Няма. В такъв случай, моля за секундичка 
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търпени, понеже системата презарежда и бих желал да гласуваме така предложения 
Дневен ред. 
Едно малко уточнение, един малък пропуск от моя страна. Забравих да обявя. Днес на 
заседанието присъстват: г-н Гуджеров – Кмет на Община Раковски, зам. Кметове на 
общината, кметове на населени места, ген. Златан Стойков 

/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 
и негови колеги - видни членове от едни от най-родолюбивите организации в България. Но за 
това малко по-късничко.  

 
/13:04 часа – г-н Иван Рангелов Рангелов – влиза в залата/ 

/13:05 часа – г-н Йосиф Серафомов Ячев – влиза в залата/ 
 

Моля да гласуваме така предложения Дневен ред! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 17 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
 

1. Официално връчване на почетния знак за членство на Съюза на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва в България на Кмета Павел Гуджеров. 
 
2. Доклад с Вх. № ОбС - 414/17.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на 
територията на Община Раковски. 

 
3. Докладна записка с Вх. № ОбС - 393/12.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно представяне на проектно предложение по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.042 "МИГ РАКОВСКИ 
МП2/ИП3 - ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, 
УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ 
ИНТЕРЕС" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси" - 2014 - 2020, 
приоритетна ос № 2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 
Инвестиционен приоритет 3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 
устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес", 
Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора нас 65 г. в 
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. 
 
4. Предложение с Вх. № ОбС - 397/13.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, 
преминаващо през поземлен имот 044038 - публична общинска собственост и „Трасе за 
проектиране на пътен достъп“, засягащо част от поземлен имот 044007, собственост на 
Йовко Павлов Арлашки, местност „Скелето“, в землището гр. Раковски, за захранване на УПИ 
044007 - Промишлена и складова дейност и склад за строителни материали. 
 
5. Предложение с Вх. № ОбС - 398/13.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 000048, с площ 0,347 дка, находящ се в гр. Раковски, 
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община Раковски, област Пловдив в местността „Гиевия сай” от НТП  „Пасище, мера” на НТП 
„Др. селск. т.” 
 
6. Предложение с Вх. № ОбС - 399/13.12.2018 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 с прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и ЕТ „Бойко Шопов“, по отношение на ПИ № 742091, НТП “Нива”, площ 3,701 
дка, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, чрез продажба частта на Общината. 

 
7. Предложение с Вх. № ОбС - 400/13.12.2018 г. от Павел Анреев 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, представляващи  
поземлен имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност „Арджовица“ в 
землището на с. Стряма, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 101107, 101108 - Производствени 
и складови дейности, Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и 
селскостопанска техника. 
 
8. Предложение с Вх. № ОбС - 401/13.12.2018 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  поземлен 
имот 101115 с НТП - нива, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, обл. Пловдив за 
образуване на УПИ 101115-Производствени и складови дейности, Склад за съхранение и 
преработка на селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
 
9. Предложение с Вх. № ОбС - 403/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 726197 с НТП-нива, местност „Гръстята” в землището на гр. Раковски, общ.Раковски, 
обл. Пловдив, за образуване на УПИ 726197 - Обществено и делово обслужване, Религиозни 
дейности, за изграждане на обект: „Евангелска петдесятна църква“. 
 
10. Предложение с Вх. № ОбС - 404/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  
поземлен имот № 000741 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски,общ. 
Раковски обл. Пловдив, за образуване на УПИ 000741-За земеделска и търговска дейност, за 
изграждане на обект: „Складове за селскостопанска продукция и търговски обект“ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 
11. Предложение с Вх. № ОбС - 405/13.12.2018 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 земеделска земя за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващ  поземлен имот № 202012 с НТП-нива, местност „Стара кория” в землището 
на с.Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 202012-За земеделска 
дейност, Складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за изграждане 
на обект: „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. 

 
 
12. Предложение с Вх. № ОбС - 406/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за 
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи  
поземлени имоти № 034001; № 034002 и № 034010 с НТП-ниви, местност „Казаните” в 
землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 034001, 
034002, 034010 - Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и 
нехранителни продукти и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за 
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изграждане на обект: „Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“. 
 
13. Предложение с Вх. № ОбС - 407/13.12.2018 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 земеделска земя за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващ  поземлен имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 035212-Производствена и 
складова дейност и ПУП - Парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане 
на обект: „Складове за съхранение на промишлени стоки и магазин за търговия с тях“. 
 
14. Предложение с Вх. № ОбС - 413/17.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за 
УПИ ХХІІ-2003, кв. 33 и на кв. 33  по плана на гр. Раковски,  Общ. Раковски. 
 
15. Докладна записка с Вх. № ОбС - 408/14.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на 
Община Раковски и кметовете на кметства. 
 
16. Предложение с Вх. № ОбС - 409/14.12.2018 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 с продажба на имоти - 
частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имоти – ЧОС. 
 
17. Предложение с Вх. № ОбС - 410/14.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно  приемане на актуализация на разчета за капиталови разходи на 
Община Раковски за 2018 г. 
 
18. Докладна записка с Вх. № ОбС - 411/14.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно приемане на план – сметката за дейностите по управление на 
отпадъците и определяне на  размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. в Община 
Раковски. 
 
19. Предложение с Вх. № ОбС - 412/14.12.2018 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 192/907 
идеални части от имот, съставляващ урегулиран поземлен имот за „Търговска дейност и 
обществено обслужващи дейности”, находящ се в гр. Раковски, обл. Пловдив, представляващ 
УПИ ХІІ-9702,1723, кв. 99. 
 
20. Докладна записка с Вх. № ОбС - 415/17.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно промяна числения състав и структурата на ОП „Благоустрояване 
и превенция“, гр. Раковски. 
 
21. Отпускане на еднократни помощи. 
 
22. Питания.  
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от нашия Дневния ред, както стана дума преди малко: 
Официално връчване на почетния знак за членство на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва в България на Кмета Павел Гуджеров. 
Моля всички да станем на крака за химна на Република България! 

 
/Звучи химна на Република България/ 

/Влиза Знамето на Република България/ 
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/Звучи песента „Велик е нашият войник!”/ 
 

Приканвам ген. Стойков да заповяда при нас. 
/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 

Полк. Павел Станев: Уважаеми дами и господа, г-н Кмете, г-н Председател на Общинския 
съвет, дами и господа общински съветници, казвам се полковник от запаса Павел Станев и 
съм главен секретар на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. 
Иформирам Ви, че със своя заповед Председателят на Съюза на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва - ген. Златан Стойков обявява решение на Централия съвет на Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва от 29.11.2018 г., с което за успешна, 
общественополезна, патриотична и родолюбива дейност, и съществен принос при 
изграждането на паметника на загиналите от гр. Раковски, Централният съвет удостоява със 
званието почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – г-н Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски. Като му връчва почетна членска карта, 
почетна грамота и значката на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, 

 

/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 
 

и календар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Календар и за 
Председателя на Общинския съвет.  
 

/13:28 – г-н Петър Антонов, г-жа Донка Неделчева и г-жа Мария Джатова – влизат в залата/ 
 

г-н Павел Гуджеров: Заповядайте, г-н Генерал!  
ген. Златан Стойков: Уважаеми г-н Гуджеров, уважаеми г-н Общински Председател, 
уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги от Военно-патриотичната организация, днес 
за Вас, както и за нас е един вълнуващ момент. И още повечето е вълнуващ, както обяви 
Председателят на Общинсикия съвет – намираме се пред един от хубавите и светли 
християнски празници – Рождество Христово. Приех това предизвикателство като 
Председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва на РБ, тъй като 
миналата година март месец  присъствах на Годишно - отчетното събрание  на  Областната 
организация в обл. Пловдив, където се запознах и с Председателя на общинската 
организация - подполковник Марушкин. И който сподели през какви проблеми, етапи е 
премнало изграждането на паметника на загиналите войни по време на войните на РБ от гр. 
Раковски. Още по-вълнуващо беше за мен, когато с главния редактор на „Българско 
войнство” - полковник Спиридон Спиридонов, завръщайки се от град Смолян, присъствахме 
на тържественото откриване на паметника. И всичко това ми даде възможността да взема 
решението и да предложа на Управителния съвет и на съюза, да предложим на Централния 
съвет, да удостоим кмета на гр. Раковски с почетно звание - почетен член на Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва. Това е едно практическо доказателство на 
запасното войнство. Аз и днеска споделих, запасното войнство за ръководството, което 
ръководи съюза е признато от съда от 15.10.2018 г., за едно от нашите цели за военно 
родолюбивото и военно патричното възпитание на подрастващото поколение. А също така и 
възстановяване и поддържане на необходимата почит към смъртта на нашите предци и 
бащи, които с живота, заслужено днес ние живееме в свободна и демократична България. 
Още повечето и днес в община Раковски, подписах споразумение с многоуважавания кмет, 
Вашия кмет, споразумение за предоставяне офис на общинската организация в Раковски, 
за да могат да провеждат своята ползотворна дейност. Което е доказателство, че тук кметът 
със своя ръководен състав, общинската организация в лицето на Вас, и нашите колеги от 
запасното войнство,  имате добри взаимоотношения. И ние сме тук, за да изразиме нашата 
благодарност на ръководството на Общината, на общинския кмет, за това, че Вие уважавате 
Вашите сънародници, които са отдали най-хубавите си години от своя живот, за да имаме 
сигурност, териториална цялост и спокойствие в управлението на Община Раковски. 
Използвайки, уважаеми дами и господа, нашето присъствие, разрешете ми от името на 
ръководството на съюза, от името на ръководството на ветераните в лицето на Борис Гърнев, 
от лицето на бригаден генерал Янев от Областна организация и в лицето на подполковник 
Марушкин от Общинската организация, от името на Запасното войнство на РБ, да 
поднесем нашата войнска благодарност към Вас, че уважавате тези организации тук на 
територията на Раковски, и да Ви пожелаеме Весела Коледа и Щастлива Нова година.  
Нека при следващото посещение да видиме това, което днес бе споделено, че предстои 
разширяване територията на паметника и моят девиз е: „Докато съм на власт, ще бъда с 
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Вас, като падна от власт пак ще бъда с жителите на гр. Раковски”. Още един път Ви 
благодаря, Весели Коледни и Новогодишни празници и успех на Община Раковски.  
Без да правя някакви хвалби, но от сутринта влизайки във Вашето прекрасно землище, се 
върнах в моя роден край Кюстендил и тук се вижда, че има ръководство, че има местен 
парламент и че има младо поколение, което Вие го съхранявате. Продължавате и така да 
бъдете весели и щастливи през 2019 г. Благодаря Ви за вниманието!   
 

/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 
 

г-н Павел Гуджеров: Позволете и няколко думи от мен, г-н Генерал!   
ген. Златан Стойков: Да, Вие ръковите. Да не взимам думата след кмета, искам пак да Ви 
развеселя. Като вземат големи длъжности в нашето поделение, винаги са идвали от София 
да ни проверяват и са казвали: Полковник Стойков, Генерал Стойков с чувството, че ние като 
си тръгнем от големите щабове ще бъде по-весело. Така че и ние след малко ще си 
тръгваме, за Ви бъде по-весело. Благодаря Ви!   
г-н Павел Гуджеров: Г-н Генерал, уважаеми гости, уважаеми общински съветници, искам да 
Ви кажа, че тази награда я приемам като глава на Община Раковски, но тази награда е 
изцяло и за Вас, защото именно с Вашата акция, с Вашите гласове се е случило това хубаво 
събитие, което – може да се каже, че празнуваме днес. Ще Ви споделя една моя мисъл – 
защо са толкова важни тези родолюбиви организации и защо за нас е чест, че ги има тук. 
Годината е 1936 г. - ген. Вазов е поканен от своите някогашни врагове, ген. Хамилтън на 
парада с над 2 000 войни с над 200 знамена командва мирно, а лорд Милн казва: „Свалете 
знамената! Минава генерал Вазов – победителят от Дойран!” Такива откъси от нашата 
история ни говорят за чест, за дълг, за морал. Това са ценности, които би било много лошо, 
ако забравим, ако изпуснем, ако в забързаното ежедневие ги пренебрегваме. Именно тези 
родолюбиви организации, със структурите, които винаги ще ни ги напомнят и ние трябва да 
ги пазим и за поколенията напред. Още веднъж благодаря Ви на всички!  
 

/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 
 
г-н Георги Лесов: Г-н Стрехин! Заповядайте!  
г-н Любомир Стрехин: Г-н Лесов, днеска всички сме съпричастни на едно изключително 
събитие – удостояването със звание почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва на нашия кмет Павел Гуджеров. И искам в този момент, пред цялата 
аудитория, пред местният парламент да съобщя, че тази година освен, че открихме 
официално, тържествено нашият паметник на 222–те загинали за свободата, 
независимостта и обединението на България от гр. Раковски. Тази година нашият 
председател на Общинската организация навърши 60-годишна възраст, на 16.11.2018 г. той 
отбеляза своят 60-годишен юбилей. И аз от името на Общинската организация, като 
секретар и като председател на Съюза на ветераните от войните в България от гр. Раковски, 
искаме да го поздравиме.  
Г-н Марушкин, заповядайте, с тази годишнина и с този малък шарж. Значи, г-н Подполковник  
освен, че е инженер, той е и блестящ строител. Но и много добре разкрасява паметника. И 
аз улових точно този момент и намерих за необходимо, че ще му създадеме на него радост 
за един такъв момент когато той разкрасява този паметник, който три години с него 
мечтаехме, и вече той е реалност. Подполковник, заповядай!  

/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 
 

И искам да се върна към първата точка, във връзка с удостояването, почетното звание на г-н 
Гуджеров, че ген. Златан Стойков подари и една малка картичка. Първата картичка на 
почетния член на нашата организация, която той трябва да я носи. Но аз направих тази 
членска карта, която няма да Ви я дам, но искам да Ви обявя, че тя ще бъде окачена в дясно 
на бъдещият ни Военен клуб, за който ще радеем, и за който ще чакаме Вашето съдействие. 
Първото нещо, което ще бъде закачено в този клуб, дай Боже да го направим, ще го 
направим, ще е Вашата членска карта.  

 
/АПЛОДИСПМЕНТИ/ 

 
г-н Павел Гуджеров: Още веднъж благодаря за оказаната чест.  
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/Ген. Златан Стойков, полк. Павел Станев, г-н Стефан Марушкин, г-н Любомир Стрехин и 
представители на родолюбиви организации - излизат от залата/ 

 
г-н Георги Лесов: Добре дошли на закъснелите колеги, официално!  
Така колеги, вече можем да продължим със същинската работа на нашия съвет.  
Като втора точка от Дневния ред: Доклад с Вх. № ОбС - 414/17.12.2018 г. от Павел Андреев 
Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за осигуряване на 
пожарната безопасност на територията на Община Раковски. 
Г-н Матански, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, ПК „Законност и 
обществен ред” се запозна с предложената наредба от г-н Кмета на Община Раковски и 
предлага на Общински съвет – Раковски да приеме Наредба за осигуряване на пожарната 
безопасност на територията на Община Раковски. Наредбата да влезе в сила от датата на 
влизане в сила на решението, с което е приета. И изпълнението на Наредбата да се възложи 
на Кмета на Община Раковски. Благодаря Ви! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! 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 № 717 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията 
на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА ,чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от 
АПК. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Приема Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на 
Община Раковски.  
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2. Наредбата за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община 
Раковски влиза в сила от датата на влизане в сила на решението, с което е приета. 

3. Изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Раковски. 

 
 
МОТИВИ: Причини, които налагат приемането на наредбата: Настоящото предложение е 
входирано в Общински съвет – Раковски съгласно законовото основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 
от ЗМСМА, според което Общински съвет определя изисквания за дейността на физическите 
и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, 
историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от 
състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Последното е обусловено от 
липсата на правила и норми на местно ниво за пожарна безопасност при експлоатацията 
на обектите в урбанизираните, земеделските и горските територии, както и при извършване 
на дейности в земеделските земи, дейности по време на строително-инвестиционния процес 
и др. Необходимо е да се осигури защитата на живота и здравето на населението, опазване 
на околната среда и имуществото при пожари. В тази насока е редно да се споменат и 
някои нормативни актове  - израз на държавната политика относно правилата за пожарна 
безопасност, а именно: Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. на МВР и МРРБ за строително-
техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8121з-
968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на 
дейности в земеделските земи; Наредба №8/11.05.2014 г. на МВР и МЗХ за условията и реда 
за защита на горските територии от пожари; Наредба № 8121з-647от 01.10 2014г. на МВР и 
МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 
Прилагането на горецитираните наредби е средство за постигане на желаното ниво на 
сигурност в обществото, но в тази връзка, считам че е целесъобразно да се приеме и 
наредба на местно ниво, която в съответствие с действащото законодателство да обърне 
внимание на защитата на тези обществените отношения, които се формират на територията 
на Община Раковски. 
     Проектът на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община 
Раковски определя специфични изисквания за пожарната безопасност.  На първо място - тя 
насочва физическите и юридическите лица към спазване разпорежданията на органите на 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и към съдействие 
при изпълнение на техните правомощия. Разписани са правила относно паленето на 
отпадъци, огън за приготвяне на зимнина и консервирани храни и продукти, огън при 
провеждането на масови мероприятия като концерти, събори и др., както и правила относно 
ликвидиране на големи пожари. В Глава Трета се разглеждат изисквания за пожарна 
безопасност по време на строително-инвестиционния процес във връзка с работата на 
Общински експертен съвет и Главния архитект на общината. В наредбата са разписани 
изисквания за осигуряване на пожарната безопасност по отношение сградите и 
помещенията, както и свободните дворни площи. Голяма част от нормите се отнасят до 
пожарната безопасност при прибирането и съхранението на селскостопанската реколта, 
като е обърнато внимание и на горските площи. Предвидени са правила за създаване на 
гасачески групи, които да се организират от кметовете по населени места на територията на 
общината. Също така, структурирани са разпоредби за административно-наказателна 
отговорност в проекта на наредбата, като е предвидена и възможност, в зависимост от 
мястото на извършването на нарушението, установяването на административните нарушения 
и съставянето на АУАН да се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на 
кмета на общината, както и от служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението” – Раковски. 
При изработването на Проекта на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на 
територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за осигуряване на 
пожарна безопасност на територията на Община Раковски с оглед осигуряване на 
адекватни правила и норми на местно ниво за пожарна безопасност при експлоатацията на 
обектите в урбанизираните, земеделските и горските територии, както и при извършване на 
дейности в земеделските земи, дейности по време на строително-инвестиционния процес и 
др. 
Принцип на обоснованост – принципът е спазен, съгласно приложените мотиви в точка 1, 
гласяща „Причини, които налагат приемането на наредбата.“ 
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Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът на наредбата е качен на 
официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 
лица. 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Раковски и представители на Община Раковски. 
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност -  Съгласно ЗНА 
„Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, 
изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да приеме нормативен акт на 
местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да 
присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да 
отправят питания, като заемат специално определените за тях места. 
При изработване на проекта за Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на 
територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както  и разпоредбите на глави II и 
III от същия. 
2. Цел на приемането на наредбата: 
Целта на този проект е свързана с осигуряване на адекватни правила и норми на местно 
ниво с оглед защитата от пожари, които правила и норми в съответствие с нормативните 
актове от по-висока степен, да осигурят на физическите и юридическите лица на територията 
на общината стабилно ниво на сигурност и институционно съдействие. 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
За прилагане на Наредбата за осигуряване на пожарна безопасност на територията на 
Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства. 
4. Очаквани резултати:  
Очакваните резултати след приемане на новата Наредба за осигуряване на пожарна 
безопасност на територията на Община Раковски са в следните направления: да се 
ограничат предпоставките и сведат до минимум  условията за възникване и разпространение 
на пожари в урбанизираните, земеделските и горските територии; осъществяване на 
превантивна и контролна дейност при прилагането на Наредбата във връзка с осигуряването 
на пожарната безопасност; своевременно и ефективно осъществяване на необходимите 
дейности при възникване на пожари; повишаване нивото на сигурност на територията 
община Раковски.  
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Раковски не 
противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
Приета с Решение № 717 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1.Тази наредба определя специфичните изисквания за пожарна безопасност на 
територията на Община Раковски. 

Чл.2. Държавните органи, организации, юридически лица и граждани са длъжни: 
1. Да спазват установените с тази наредба, правила и норми за пожарна 

безопасност. 
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2. Да спазват разпорежданията на органите на Главна дирекция „Пожарна  безо-
пасност и защита на населението” (ГД „ПБЗН”) и да оказват съдействие при изпълнение на 
техните правомощия. 

3. Да провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност на обектите.  
Чл.3. При опасност от възникване на пожар или авария, гражданите уведомяват 

своевременно органите на Районна служба  „Пожарна  безопасност и защита на 
населението” (РС „ПБЗН”) на телефон 112 и оказват съдействие при изпълнение на 
служебните им задължения. 
 

 
ГЛАВА ВТОРА 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  
В ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
Чл.4. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно със 

специфичните особености на техните обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и 
инструкции. 

Чл.5. (1) За всеки обект се създава Досие с документи, касаещи организацията на 
пожарната безопасност в него.  

(2) Освен изискващите се в съответните нормативни актове документи, досието съдържа 
още: 
 1. Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията  на Община 
Раковски. 
 2. Специфични функционални задължения по пожарна безопасност на работещите в 
обекта. 
 3. Документите, издадени от органите на РС „ПБЗН“ - Раковски. 
 5. Протоколите за състоянието на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, на 
пожаротехническите средства за първоначално гасене и на противопожарните уреди и 
съоръжения. 
 (3) Всеки работник и служител се запознава срещу подпис с досието по пожарна 
безопасност. 
 Чл.6. Плановете за действие и евакуация на личния състав и пребиваващите в обекта 
лица, както и в детските, учебните и социалните заведения при пожар или авария се проиграват 
практически не по-малко от един път в годината. 
            Чл.7.(1) При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, изпълнителят е 
длъжен предварително да уведоми Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Раковски, за времетраенето и мястото на затворения участък, 

(2) При ремонтни работи, неизправности и повреди, свързани с изключване на 
участъци от водопроводната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, 
отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Раковски. 

Чл.8.  Водоснабдителните дружества и собствениците на обекти, стопанисващи 
водопроводната мрежа в населените и извън населените места, са длъжни да поддържат в 
техническа изправност пожарните хидранти от уличната водопроводна мрежа. 

Чл.9. Забранява се паркирането на превозни средства на разстояние, по-малко от 3 
метра  от пожарните хидранти.  

Чл.10. (1) Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на зимнина и 
консервирани храни и продукти, се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, 
помощни постройки и др. под непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност 
огнищата се загасяват. 

(2) Забранява се изхвърлянето на угарки от цигари от моторни превозни средства. 
Чл.11. Паленето на  огньове  по случай  празници, мероприятия и др. се разрешава 

само на места, предварително съгласувани и определени от Община Раковски и  Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Раковски. 

Чл.12. (1) При провеждане на масови мероприятия – концерти, фестивали, събори, 
търговски изложения, спортни прояви, циркови представления и др. на преместваеми 
увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности по чл.56 от 
ЗУТ, организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила 
за пожарна безопасност. 
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(2)  72 часа преди провеждане на мероприятието, но не по-малко от      48 часа, 
организаторите са длъжни писмено да уведомят Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението” – Раковски. 

 (3) При използване на фойерверки и други пиротехнически средства, организаторите 
и изпълнителите, най-малко 3 дни преди мероприятието, писмено уведомяват Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Раковски. 

Чл.13. Дирекция „Социално подпомагане”- Раковски извършва разяснителна дейност 
сред определени групи от населението – социално слаби, пенсионери, лежащо болни, 
инвалиди и др., и подава информация до кмета на общината и кметовете на населените 
места за противопожарното състояние на обитаваните от тях жилища и за противопожарните 
мерки. 

Чл.14. Фирмите, осъществяващи сметоизвозването и сметосъбирането на територията 
на Община Раковски, разполагат на пожаробезопасни места контейнерите за битови и 
строителни отпадъци. 

Чл.15. За ликвидиране на големи пожари по искане на органите за ПБЗН, фирмите и 
гражданите предоставят спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други 
технически средства. За използването на тези средства на собствениците се заплаща 
обезщетение по ред, определен от министъра на вътрешните работи.  
 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

 
 

РАЗДЕЛ І 
ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС 

 
 Чл.16. (1) Инвестиционният проект на строежа съдържа част „Пожарна безопасност”. 
  (2) Не се одобрява от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)  
и не се издава разрешение за строеж на инвестиционен проект, който не съдържа част 
„Пожарна безопасност”. 
 Чл.17. За строежите ІІІ-та, ІV-та и V-та категория по ЗУТ, за които се издава разрешение за 
строеж въз основа на комплексен доклад за съответствието на проектната документация със 
съществените изисквания за строежите, съставен от лицензирана фирма – консултант, 
докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност към тази фирма. 
 Чл.18. (1) За строежите ІV-та категория, за които се издава разрешение за въвеждане в 
експлоатация въз основа на окончателен доклад от лицензирана фирма – консултант, 
докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност към фирмата. 
 (2) За строежите V-та категория при съставянето на констативен акт (обр.15 от Наредба 
№3 за съставянето на актове и протоколи по време на строителството) за установяване на 
годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по 
всички части, строителя и техническия ръководител на строежа. 
 (3) Към доклада по ал. 1 и констативния акт по ал. 2 се прилагат: 

а) актовете  обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 
отнасящи се до осигуряването на пожарната безопасност на строежа; 

б) заверени копия на декларации за съответствие, СЕ маркировка, класификационен 
протокол, становища за допустимост и указания за прилагане на български език на 
строителни продукти, предназначени за огнезащита, управление на огън и дим, 
пожароизвестяване и пожарогасене. 

Чл.19. Всяко тримесечие (до десето число на следващото) главния архитект на Община 
Раковски, писмено уведомява Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Раковски за издадените през периода разрешения за въвеждане в 
експлоатация.  
 Чл.20. Преди одобряването от главния архитект на Община Раковски, устройствените 
схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и 
търговски обекти на открито, се оценяват за съответствие със съществените изисквания за 
безопасност при пожар от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Раковски. 

Чл.21. Пожарните хидранти се изпълняват надземни по БДС EN 14384 „Надземни 
пожарни хидранти колонков тип”, при реконструкция, подмяна и новопроектирани. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
 

Чл.22. Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, 
суха растителност и други растителни отпадъци. 

Чл.23. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и пожаротехнически средства за 
първоначално гасене, се осигурява  свободен достъп. 

Чл.24. Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се 
използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на 
транспортни средства и построяване на временни сгради и съоръжения. 

Чл.25. При монтиране на рекламни табла, транспаранти, електрически и други 
кабели и др.п., не се допуска намаляване на широчината на уличното платно. При 
преминаване над улица, светлата височина да бъде не по-малка от 3,5 метра. 

Чл.26. (1). Собствениците и ръководителите на обектите и водоснабдителните 
дружества поддържат в изправност и обозначават със знаци съгласно Наредба №РД-07/8 от 
2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при 
работа. 

(2) Преди настъпването на зимния сезон органите по ал.1 извършват подготовка на 
противопожарните хидранти за експлоатация при отрицателни температури. 

(3) Непосредствено след снеговалеж през зимата, органите по ал.1 почистват 
пожарните хидранти от снега. 

Чл.27. Не се разрешава паленето на суха тревна растителност. 
Чл.28. Не се разрешава паленето на автомобилни гуми и други синтетични материали, 

които при горнето си отделят силно токсични вещества. 
 Чл.29. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина (стерилизиране на храни) 

да става в дворовете на имотите, на места, които са специално пригодени за целта и са на 
разстояние не по-малко от 6 метра от отвори на  сгради (прозорци и  врати ), горими 
материали, плевни, навеси и др., и на разстояние не по-малко от 3 метра от страничната 
регулационна линия на имота. 

 (2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 метра от горими отпадъци, 
предмети и суха трева. 
 (3) Преди запалването на огъня, огнището се осигурява с най-малко две кофи от по 10 
л. с вода за загасяване на огъня при необходимост. 
 (4) През цялото време огънят не се оставя без надзор. 
 (5) След приключване, огънят се изгасява, като не се остават тлеещи въглени, а 
пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място или се зариват в земята. 
 (6) Забранява се паленето на огън при силен вятър. 
 Чл.30. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове 
(пролетно и есенно почистване) да става на места, при спазвне на следните минимални 
разстояния от: 

   1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж - 
най-малко 8 метра. 

2. Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на 
съседите - най-малко 4 метра. 
 3. Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от 3 метра от горими отпадъци, 
предмети и суха трева. 

(2) Паленето на отън да става при спазване изискванията на чл.26. 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА НА ОБЕКТИТЕ 

 
Чл.31.По време на експлоатация на обектите не се разрешава заключване на вратите 

по пътищата за евакуация в работно и извън работно време, когато в тях пребивават хора. 
Чл.32. Вратите на евакуационните изходи на помещения, предназначени за повече от 

15 човека, се отварят по посока на движение при евакуация. 
Чл.33. Евакуацията от подземни помещения, за едновременно пребиваване на повече 

от 15 човека, се осъществява през най-малко два разследоточени евакуационни изхода. 
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Чл.34. Евакуацията от помещения, предназначени за едновременно пребиваване на 
повече от 50 човека, се осъществява през най-малко два разсредоточени евакуационни 
изхода. 

Чл.35. Всички евакуационни врати, по пътищата за евакуация от помещения 
предназначени за повече от 100 човека, включително до крайните изходи, се оборудват с 
брави тип “антипаник”. Вратите на тези помещения не могат да бъдат плъзгащи се. 

Чл.36. В помещенията, чиито под е разположен по-ниско от нивото на околния терен не се 
разрешава използването и съхраняването на пропан-бутан, с изключение на случаите по чл.97 
ал.2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите 
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. 

Чл.37. Не се разрешава влизането и паркирането на моторни превозни средства  с 
автомобилни газови уредби извън определените за това зони  в подземни паркинги и гаражи. 

Чл.38. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обектите се регламентира 
със заповед от ръководителя, при спазване на правилата и нормите за пожарна 
безопасност. 

Чл.39. Не се разрешава паркиране и ремонт на моторни превозни средства в складови 
помещения. 

Чл.40. Не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в таванските етажи 
и мазетата  на жилищните сгради.  

 Чл.41. Таванските, подземните и техническите помещения, които не се използват се 
държат заключени. 

 
 

РАЗДЕЛ ІV 
ИЗИСКВАНИЯ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН 

 
Чл.42. Всяка година, преди есенно-зимния отоплителен сезон, но не по-късно от 

началото на месец октомври, отоплителните съоръжения и инсталации се проверяват. В 
експлоатация се допускат само стандартни и изправни отоплителни тела. 

Чл.43. Комините на сградите се почистват преди отоплителния сезон. Същите трябва да бъдат 
обмазани с вароциментов разтвор или друг подобен негорим материал, в подпокривното си 
пространство. Комините трябва  да отстоят на не по-малко от 10 см. от горими конструкции. 

Чл.44. За отоплителните печки на твърдо гориво и с открити електрически реотани, се 
спазват следните изисквания: 

  1 . Да се монтират на негорима основа (подложка). 
 2. Да са на разстояния, не по-малки от 80 см. от горими материали. 
3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени 

и монтирани на разстояние не по-малко от 80 см. от горими предмети. 
Чл.45. (1) Ръководителите на обекти издават заповед, с която определят вида и начина 

на отопление, и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди.  
    (2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж. 

Чл.46. При експлоатация, ремонт и поддържане на електрическите уреди, съоръжения 
и инсталации не се разрешава: 

1. Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, съоръжения и 
инсталации. 

2. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други 
подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени 
със заповед на ръководителя на обекта. 

3. Оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа 
електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати и други. 

 
 

РАЗДЕЛ V 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

ПРИБИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
РЕКОЛТА 

 
 
Чл.47. Всяка година през месец април Кмета на общината, по предложение на 

началник РС ”ПБЗН” издава заповед за пожарната безопасност при прибирането и 
съхранението на селскостопанската реколта. 
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Чл.48. От настъпването на восъчна зрялост на житните посеви до окончателното 
прибиране на реколтата от полето пушенето и паленето на огън се извършва на 
обезопасени места, отстоящи от посевите най-малко на 50 м.  

Чл.49. Паленето и изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слогове, крайпътни 
ивици и други площи се забранява. 

Чл.50. Използването на открит огън и тютюнопушене не се допуска в района на 
площадките и складовете за тютюн, зърно и фураж. 

Чл.51. (1) Сламорезачки, фуражомелки и други подобни машини се поставят на 
разстояние от купите и складовете за фураж най-малко на   15 м. 

(2) При рязане на фураж се осигуряват условия за недопускането на камъни, метални 
и други предмети в резачните барабани. Работните площадки се почистват от горими 
материали. 

Чл.52. Сушенето на тютюна да се извършва на пожаробезопасни места,  като се 
почиства тревната растителност и горимите материали в и около тютюносушилните. 

Чл.53. Съхранението на тютюневата реколта да се извършва в самостоятелни 
помещения и складове, които да са с изправни и пожарообезопасени електрически 
инсталации. 

Чл.54. Изкупвателните фирми са длъжни да вземат мерки за пожарна безопасност на 
разкриваните приемателни пунктове и временни складове за тютюн, като предварително 
писмено уведомяват РС ”ПБЗН” за местонахождението им. 

Чл.55.  Не се допуска складовете за тютюн да се задръстват с продукция. 
Чл.56. (1) Начините за съхраняване на купите със сено, слама и друг груб фураж в 

личните дворове и стопанства се определя със заповед на кмета на населеното място, 
съгласувано с РС ”ПБЗН”.  

(2) При устройването на купите да се спазват следните минимални противопожарни 
разстояния: 

1. от горските масиви - на 50 м;  
2. от пътища - на 10 м; 
3. от въздушни електропроводи - 1,5 пъти височината на електрическия стълб; 

 Чл.57. (1) Складовете за препарати за растителна защита /пестициди/ трябва да бъдат 
обособени в самостоятелни сгради извън населените места и да отговарят на следните 
изисквания: 

1. сградата да не е захранена с ел. енергия. 
2. района на склада задължително се огражда с негорима ограда с височина най-

малко 1,50 м. за ограничаване достъпа на външни лица и животни. Портала на оградата и 
входната врата на склада задължително се заключват. 

3. не се допуска пушене и палене на открит огън в района на склада. 
4. не се допуска съвместното съхраняване на препарати, които във взаимодействие 

един с друг могат да причинят пожар или загазоване с токсични или взривоопасни вещества. 
5. района на склада се поддържа почистен от суха растителност и около сградата 

задължително се осигурява минерализована ивица с широчина най-малко 5 м. 
6. на подходящи места в складовете се поставят забранителни и предупредителни 

знаци “Забранено пушенето и паленето на открит огън”, “Внимание токсичен материал”, и 
др. с пояснителен текст.  

(2). За пожарната безопасност на складовете за препарати за растителна защита 
отговаря кметът на населено място, в чието кметство е обособен складът.  

 
 

РАЗДЕЛ VI 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ 

 
Чл.58. Консултативният съвет по опазване на горите при кмета на община Раковски, 

всяка година преди началото на пожароопасния сезон набелязва конкретни мерки за 
защита на горите в общината. 

Чл.59. (1) След обявяване на пожароопасния сезон, кметовете по населени места в 
общината организират гасачески групи. За целта изготвят списък на членовете на 
гасаческата група. В списъка се упоменава още начина на оповестяване, време и място за 
събиране, превозни средства за транспортиране и подръчните инструменти, ползвани при 
гасене на пожар. 
 (2) Кметът на населеното място инструктира членовете на гасаческите групи във връзка 
със спазване на изискванията по техника на безопасност във връзка с дейността им. 
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 (3) Гасаческата група се събира от кмета на населеното место или упълномощеното 
от него лице. 
 (4) Копие на списъка по ал.1 се изпраща в Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението” – Раковски. 

Чл.60. Забранява се паленето на огън в горите извън специално определените за това 
места, и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари. 

 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 
Чл.61. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна 

отговорност, съгласно ЗМСМА и ЗАНН и се наказват с глоба в размер от 50 до 500 лева. 
Чл.62. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от 

служителите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – 
Раковски и служители от Общинската администрация Раковски, определени със заповед на 
Кмета на Община Раковски. 

Чл.63. Наказателните постановления  се издават от кмета на община Раковски. 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА  и влиза в сила 
от датата на влизане в сила на решението, с което е приета. 

§ 2. Контрол по изпълнението на Наредбата се възлага  на Кмета на Община Раковски 
и Началника на РС „ПБЗН“-Раковски. 

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 717, взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. на 
Общински съвет - Раковски. 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 393/12.12.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно представяне на проектно 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M90P001-2.042 "МИГ РАКОВСКИ МП2/ИП3 - ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО 
СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" по Оперативна програма развитие на човешките 
ресурси" - 2014 - 2020, приоритетна ос № 2 - Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване; Инвестиционен приоритет 3: "Повишаване на достъпа до услуги, които 
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги 
от общ интерес", Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора 
нас 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Комисията се запозна с Докладната записка от кмета на Община 
Раковски, което е поредното проекто-намерение на Общината във връзка с предоставяне на 
по-качествени услуги, и единодушно дава съгласие, предлага на Общински съвет – Раковски 
да даде съгласие за кандидатстване на Община Раковски по цитираната процедура. И 
също така да възложи на кмета на Община Раковски да извърши всички необходими правни 
и фактически действия по изпълнението на това решение. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
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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 № 718 

 
Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Представяне на проектно предложение по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ МП02/ИП3 - 
ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И 
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 2014 - 2020, приоритетна Ос № 2 – 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; Инвестиционен 
приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни ни социални услуги от общ интерес“, Специфична 
цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Раковски по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ 
МП02/ИП3 - ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, 
УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ 
ИНТЕРЕС“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 2014 - 2020, 
приоритетна Ос № 2 – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 
Инвестиционен приоритет 3: „ Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 
устойчиви и висококачествени, включително здравни ни социални услуги от общ интерес“, 
Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. 

2. Възлага на Кмета на Община Раковски да извърши всички необходими правни и 
фактически действия по изпълнението на т. 1 от настоящото решение. 
 
 
МОТИВИ: Процедурата е иновативна по своята същност. Възрастните в риск трябва да имат 
гарантирана възможност за избор на услуги и да бъдат подпомагани при вземане на 
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решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности. В 
резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри качеството на живот на възрастните и 
лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване 
правото им на независим живот и социално включване при зачитане на правата им, 
съобразяване с техните възможности и специфични потребности.  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите 
местно развитие. 

Процедурата е във връзка с изпълнението на ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА 
БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” на ОПРЧР, инвестиционен 
приоритет 3. „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична 
цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. 
 

 
 

   
 
 

 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 397/13.12.2018 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-
Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, преминаващо през поземлен имот 044038 - 
публична общинска собственост и „Трасе за проектиране на пътен достъп“, засягащо част 
от поземлен имот 044007, собственост на Йовко Павлов Арлашки, местност „Скелето“, в 
землището гр. Раковски, за захранване на УПИ 044007 - Промишлена и складова дейност и 
склад за строителни материали. 
Г-н Узунов!  
г-н Виктор Узунов: Благодаря, г-н Председател! ПК „ТСУ” разгледа предложението и на 
основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, предлага на 
Общински съвет – Раковски да одобри ПУП-а, съгласно Предложението, 7 гласа – за.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, предполагам тук всичко е ясно, защото 
веднъж това сме го гласували. И все пак, ако има 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  
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Р Е Ш Е Н И Е № 719 

 
Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод“, преминаващо 
през поземлен имот 044038 - публична общинска собственост и „Трасе за проектиране на 
пътен достъп“, засягащо част от поземлен имот 044007, собственост на Йовко Павлов 
Арлашки, местност „Скелето“, в землището  гр. Раковски, за  захранване  на УПИ 044007 - 
Промишлена и складова дейност и склад за строителни материали. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129,  ал. 1 от ЗУТ, ПУП - Парцеларен 
план за „Трасе на Електропровод“, преминаващо през поземлен имот  044038 - публична 
общинска собственост и ПУП-Парцеларен план за „Трасе за проектиране на  пътен достъп“ 
по Решение КЗЗ-22 от 18.10.2018г. на МЗХ, Комисия за земеделски земи, засягащо част от 
поземлен имот 044007, местност „Скелето“ в землището на гр. Раковски, за захранване  на 
УПИ 044007 - Промишлена и складова дейност и склад за строителни материали. 

  (Решение IV, взето с Протокол  № 40  от  14.11.2018 г. на  ЕСУТ при общината) 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ,  в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане, Вх. № 94Й-12-1 от 09.11.2018 г. 
на Йовко Павлов Арлашки, за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
Електропровод“, преминаващо през поземлен имот 044038 - публична общинска 
собственост и „Трасе за проектиране на пътен достъп“, засягащо част от поземлен имот 
044007, собственост на Йовко Павлов Арлашки, местност „Скелето“, в землището  гр. 
Раковски, за  захранване на УПИ 044007 - Промишлена и складова дейност и склад за 
строителни материали. 
Към искането са приложени  следните документи: Решение КЗЗ-22 от 18.10.2018 г. на МЗХ, 
Комисия за земеделски земи; Искане, Вх. № 94Й-12-1 от 09.11.2018 г. на Йовко Павлов 
Арлашки;  Препис от Решение IV, взето с Протокол № 40   от 14.11.2018 г.  на  ЕСУТ при 
община  Раковски;  Съобщение  на  община Раковски, Изх. № 94Й-12-1 от 14.11.2018 г. и Акт за 
постъпили възражения  от 07.12.2018 г. 
 
 

   

 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 398/13.12.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 
ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000048, с площ 
0,347 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в местността „Гиевия 
сай” от НТП  „Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.” 
Г-н Ячев!  
г-н Йосиф Ячев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, г-н Кмете, Комисията разгледа 
предложението на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
одобри смяна начина на трайно ползване на описания имот.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
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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 № 720 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Промяна начинa на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 000048, с площ 0,347 дка, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив в местността „Гиевия сай” от НТП  „Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.”.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на  

„Др.селкост.т ” на следния имот - публична общинска собственост: 
                 - ПИ № 000048, с площ 0,347 дка, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 
Пловдив в местността „Гиевия сай ”, АОС № 2393/13.10.2009 г. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба с Вх. 
№ 94И-200-5/26.11.2018 г. от Иван Атанасов Йовчев, за промяна начина на трайно ползване на 
имота и закупуване на същия с цел комасация и инвестиции. От години имот  № 000048, с 
площ 0,347 дка, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив в местността „Гиевия 
сай ” е разоран и не се ползва като имот с НТП - „Пасище, мера”.  Съгласно Писмо с Вх. № 
32-02-75#1/12.12.2018 г. от РИ – гр. Пловдив към МОСВ, същият не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на ЗЗТ. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 399/13.12.2018 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 с прекратяване на съсобственост между Община Раковски и ЕТ „Бойко Шопов“, по 
отношение на ПИ № 742091, НТП “Нива”, площ 3,701 дка, находящ се в гр. Раковски, общ. 
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Раковски, чрез продажба частта на Общината. 
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 ликвидирана 
съсобствеността между Община Раковски и ЕТ „Бойко Шопов”, като продадем на  ЕТ „Бойко 
Шопов” частта на Общината при цена 1 000,00 лв. /хиляда лева/. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! 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 № 721 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г., във връзка с прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и ЕТ „Бойко Шопов“, ЕИК 115227599, по отношение на ПИ № 742091, НТП 
“Нива”, площ 3,701 дка, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, чрез продажба частта на 
Общината. 
 
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 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., следния имот – частна общинска собственост:  

- 603/3701 /шестстотин и три от три хиляди седемстотин и една/ идеални части 
от ПИ № 742091, находящ се в землището на гр. Раковски, община Раковски, 
обл. Пловдив, местността „Геренча”, ЕКАТТЕ 62075, идентичен с имот № 042091, 
находящ се в землището на кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 99103, 
целият с площ от 3,701 дка, с НТП “Нива”, актуван с АОС № 3596/19.07.2013 г. 
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2. Разрешава да се прекрати съсобствеността между Община Раковски, от една страна, и 
ЕТ „Бойко Шопов“, ЕИК 115227599, седалище и адрес на управление: гр. Раковски, 
Община Раковски, обл. Пловдив, ул. ”Искър” № 8, от друга страна, по отношение на 
поземлен имот № 742091, находящ се в землището на гр. Раковски, община Раковски, 
обл. Пловдив, местността „Геренча”, ЕКАТТЕ 62075, идентичен с имот № 042091, находящ 
се в землището на кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 99103, целият с площ от 3,701 
дка, с НТП “Нива”,  чрез продажба частта на Общината, а именно 603/3701 /шестстотин 
и три от три хиляди седемстотин и една/ идеални части от ПИ № 742091, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, обл. Пловдив, местността „Геренча”, 
ЕКАТТЕ 62075, идентичен с имот № 042091, находящ се в землището на кв. Ген. Николаево, 
гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 99103, целият с площ от 3,701 дка, с НТП “Нива”, актуван с АОС № 
3596/19.07.2013 г., на съсобственика ЕТ „Бойко Шопов“. 

3. Определя сумата от 1000,00 лв. /хиляда лева/, като цена за продажба на недвижимия 
имот – предмет на разпореждане. 

4. Възлага на кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

 
 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявлениe с  
Вх. № 26-697-3/13.11.2018 г. от ЕТ „Бойко Шопов“, ЕИК 115227599, седалище: гр. Раковски, 
Община Раковски, обл. Пловдив, ул. ”Искър” № 8, за закупуване на имот, собственост на 
Община Раковски (частна общинска собственост), представляващ 603/3701 /шестстотин и 
три от три хиляди седемстотин и една/ идеални части от ПИ № 742091, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, обл. Пловдив, местността „Геренча”, ЕКАТТЕ 
62075, идентичен с имот № 042091, находящ се в землището на кв. Ген. Николаево, гр. 
Раковски, с ЕКАТТЕ 99103, целият с площ от 3,701 дка, с НТП “Нива”, актуван с АОС № 
3596/19.07.2013 г. Останалите 3098/3701 /три хиляди и деветдесет и осем от три хиляди 
седемстотин и една/ идеални части от гореописания ПИ са собственост на ЕТ „Бойко Шопов“ 
съгласно: 

 Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78, том 5, рег. № 8084, нот. 
дело № 859/2018 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 36293 от 31.10.2018 г. под 
акт № 163, том 100, дело № 20283/2018 г. 

С оглед трудностите по управлението на имоти в режим на съсобственост и предвид 
минималния размер на собствената на Общината част от имота предлагам 
съсобствеността да бъде ликвидирана изцяло. 
За имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. Общински съвет – 
Раковски определя продажна цена за имота, съгласно настоящото решение.   
 

 
 

   
 
 
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № ОбС - 400/13.12.2018 г. от 
Павел Анреев 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, представляващи  поземлен имот 101107 и поземлен имот 
101108 с НТП-ниви, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, обл. Пловдив, за 
образуване на УПИ 101107, 101108 - Производствени и складови дейности, Склад за 
съхранение и преработка на селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател с 7 гласа – за, ПК „ТСУ” предлага на Общински съвет – 
Раковски да разреши изработването на ПУП – а, съгласно Предложението. 
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: 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 № 722 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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, представляващи  поземлен 
имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност „Арджовица“ в землището на с. 
Стряма, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 101107, 101108 - Производствени и складови 
дейности, Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и 
селскостопанска техника. 
 
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, представляващи поземлен 
имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност „Арджовица“ в землището на 
гр.Раковски, област Пловдив, за образуване  на  УПИ 101107, 101108 - Производствени и 
складови дейности, Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и 
селскостопанска техника. 
Обхват: поземлен имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност „Арджовица“ в 
землището на гр. Раковски, обл. Пловдив. 
Контактна зона: ПИ-101104; ПИ-101105; ПИ-101106; ПИ-10114; ПИ-10113; ПИ-000048 - напоителен 
канал и ПИ-101055 - полски път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за поземлен имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност 
„Арджовица“, в землището на с. Стряма, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 101107, 101108 - 
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Производствени и складови дейности, Склад за съхранение и преработка на 
селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
Да се предвиди връзка на север от имота с ПИ-101055 - полски път, за сметка на  имотите на 
Възложителя. 
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. 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 за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 101107, 
101108-Производствени и складови дейности, Склад за съхранение и преработка на 
селскостопанска продукция и селскостопанска техника през:  
      - поземлен имот ПИ-101055-полски път-публична общинска собственост 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
     - поземлен имот 101055-полски път - публична общинска собственост, за промяна на 
предназначението в път с трайна настилка.  
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.                                                     
   3.4. Възлага на „Цима - 99“, ООД,  ЕИК 115307344, с управител Цветан Георгиев Жеков, 
собственик на поземлен имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност 
„Арджовица“ в землището на гр.Раковски, област Пловдив, да проведе процедурата за 
промяна на предназначението на част от поземлен имот ПИ 101055 - полски път - публична 
общинска собственост.                                                                
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. № 26-814-10 от 
07.12.2018 г. от „Цима- 99“ ООД,  ЕИК 115307344, с управител Цветан Георгиев Жеков, чрез 
пълномощник Стела Русева, съгласно пълномощно № 597/11.10.2018 г., в качеството си на 
собственик на поземлен имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-ниви, местност 
„Арджовица“ в землището на с. Стряма, 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, представляващи  поземлен имот 101107 и поземлен имот 101108 с НТП-
ниви, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, обл. Пловдив за  образуване на УПИ 
101107, 101108 - Производствени и складови дейности, Склад за съхранение и преработка на 
селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
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. 
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г-н Георги Лесов: Осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 401/13.12.2018 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  поземлен имот 101115 с НТП - нива, местност „Арджовица“ 
в землището на с. Стряма, обл. Пловдив за образуване на УПИ 101115-Производствени и 
складови дейности, Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и 
селскостопанска техника. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: И тук с пълно единодушие, с 7 гласа – за, ПК „ТСУ” предлага на Общински 
съвет – Раковски да разреши изработването на ПУП-а, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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 № 723 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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 101115 с НТП-нива, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдив за  образуване  на  УПИ 101115 - Производствени и складови дейности, Склад за 
съхранение и преработка на селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
 
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 
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имот 101115 с НТП-нива, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдив за  образуване на УПИ 101115 - Производствени и складови дейности, Склад за 
съхранение и преработка на селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
Обхват: поземлен имот 101115, с НТП-нива, местност „Арджовица“ в землището на с. 
Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив. 
Контактна зона: ПИ-101089; ПИ-101090; ПИ-101091; ПИ-10117, ПИ-101004 и ПИ-101055 - полски 
път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за поземлен имот 101115,  с НТП-нива, местност „Арджовица“ в землището на с. 
Стряма, общ. Раковски, област Пловдив, за  образуване  на  УПИ 101115-Производствени и 
складови дейности, Склад за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и 
селскостопанска техника. 
Да се предвиди връзка на юг от имота с ПИ-101055-полски път, за сметка на  имота на 
Възложителя. 
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.22/11.03.2014г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004г. на МРРБ. Проектът да отговаря 
на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011г. 
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. 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 за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 101115-
Производствени и складови дейности, Склад за съхранение и преработка на 
селскостопанска продукция и селскостопанска техника през:  
      - поземлен имот ПИ-101055-полски път-публична общинска собственост 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
     - поземлен имот 101055-полски път - публична общинска собственост, за промяна на 
предназначението в път с трайна настилка.  
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
   3.4. Възлага на „Ална Интернешанъл“, ООД,  ЕИК 115888860, с управител Цветан Георгиев 
Жеков,  да проведе процедурата за промяна на предназначението на част от поземлен имот 
ПИ 101055 - полски път - публична общинска собственост.                                                                
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. № 26-1888-2 от 

07.12.2018 г. на „Ална Интернешанъл“ ООД,  ЕИК 115888860, с управител Цветан Георгиев 
Жеков, чрез пълномощник Стела Русева, съгласно пълномощно № 598/11.10.2018 г., 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 101115 с НТП-нива, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за  образуване на УПИ 101115-Производствени и складови дейности, Склад за 
съхранение и преработка на селскостопанска продукция и селскостопанска техника. 
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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. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 403/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот № 726197 с НТП-нива, 
местност „Гръстята” в землището на гр. Раковски, общ.Раковски, обл. Пловдив, за образуване 
на УПИ 726197 - Обществено и делово обслужване, Религиозни дейности, за изграждане на 
обект: „Евангелска петдесятна църква“. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател с 6 гласа – за и 1 – против, ПК „ТСУ” предлага на 
Общински съвет – Раковски да разреши изработването на ПУП – а, съгласно Предложението. 
Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18 
Против: 1        
Възд.се: 1                        
                                      
                                        

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

11. 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 № 724 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 726197 с НТП-нива, местност „Гръстята” в землището на гр.Раковски, община 
Раковски , област Пловдив, за образуване на УПИ 726197 - Обществено и делово обслужване, 
Религиозни дейности, за изграждане на обект: „Евангелска петдесятна църква“. 
 
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 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен  план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 726197 с НТП-нива, местност „Гръстята” в землището на гр.Раковски, община 
Раковски, област Пловдив,  за образуване на УПИ 726197 - Обществено и делово обслужване, 
Религиозни дейности, за изграждане на обект: „Евангелска петдесятна църква“. 
Обхват: поземлен имот № 726197 с НТП - нива, местност „Гръстята” в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 726197- Обществено и делово 
обслужване, Религиозни дейности.  
Контактна зона: ПИ № 700001 - населено място; ПИ № 726198 - нива; ПИ № 726169 - нива; ПИ № 
726208 - нива. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ, на поземлен имот № 726197 с НТП-нива, местност „Гръстята”, в землището на 
гр.Раковски, община Раковски, област Пловдив, в урегулиран поземлен имот за застрояване, 
като се предвижда предназначението му да бъде за обществено и делово обслужване, 
религиозни дейности. 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
    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. № 94Я-02-5 от 
10.12.2018 г. на инж. Недялка Атанасова Коева, като пълномощник на Янко Петров Стрехин, 
собственик на поземлен имот № 726197 с НТП - нива, местност „Гръстята” в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 726197 - Обществено и делово 
обслужване, Религиозни дейности, за изграждане на обект: „Евангелска петдесятна църква“. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Решение № КЗЗ-23 от 15.11.2018 г. на МЗХГ, Комисия 
за ЗЗ, Уведомление за инвестиционно намерение, Изх. № ОВОС- 901(1) от 01.06.2018 г. на 
МОСВ, РИ Пловдив, Скици на имота, Основни данни за имотите в съществуващо положение, 
Документ за собственост и Пълномощно. 
 

 
   

 
 

 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 404/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот № 000741 с НТП-нива, 
местност „Казаните” в землището на гр. Раковски,общ. Раковски обл. Пловдив, за образуване 
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на УПИ 000741-За земеделска и търговска дейност, за изграждане на обект: „Складове за 
селскостопанска продукция и търговски обект“ и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател с 7 гласа – за, ПК „ТСУ” предлага на Общински съвет – 
Раковски да разреши изработването на ПУП-ПРЗ, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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 № 725 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 000741 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски,общ. Раковски 
обл. Пловдив, за образуване на УПИ 000741-За земеделска и търговска дейност, за 
изграждане на обект: „Складове за селскостопанска продукция и търговски обект“ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 
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 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, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен  план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 000741 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, община 
Раковски, област Пловдив, за образуване на УПИ 000741-За земеделска и търговска дейност, 
за изграждане на обект: „Складове за селскостопанска продукция и търговски обект“ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
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Обхват: поземлен имот № 000741 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, община Раковски, област Пловдив. 
Контактна зона: ПИ № 000300 - населено място; ПИ № 000509; ПИ № 000317; ПИ № 000568 - 
друга селскостопанска територия.  
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 000741 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, община Раковски, област Пловдив, за образуване на УПИ 000741 - За земеделска и 
търговска дейност. 
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.22/11.03.2014г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да отговаря 
на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ   
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
   На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
   3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 000741-За 
земеделска и търговска дейност, през: 
       - ПИ000568 - друга селскостопанска територия-общинска собственост  
  3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
       - ПИ000568 - друга селскостопанска територия-общинска собственост  
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
   3.4. Възлага на  „Даник“ ООД, ЕИК 115626897, собственик на поземлен имот № 000741 с НТП-
нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, с 
управител Николай Петров Хамбарлийски, да проведе процедурата за промяна на 
предназначението на части от поземлен имот ПИ № 000568 - друга селскостопанска 
територия - общинска собственост.                                                                                                                          
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. №26-2613-3 от 
10.12.2018 г. на инж. Недялка Атанасова Коева, като пълномощник на „Даник“ ООД, с 
управител Николай Петров Хамбарлийски, собственик на поземлен имот № 000741 с НТП - 
нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 
за образуване на УПИ 000741 - За земеделска и търговска дейност, за изграждане на обект: 
„Складове за селскостопанска продукция и търговски обект“ и ПУП - Парцеларен план за 
техническата инфраструктура. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Решение № 637, взето с Протокол № 40 от 25.07.2018 
г. на Общински съвет Раковски, Решение № КЗЗ-23 от 15.11.2018 г. на МЗХГ, Комисия за ЗЗ, 
Уведомление за инвестиционно намерение, изх.№ ОВОС-1565(1) от 12.07.2018 г. на МОСВ, РИ 
Пловдив, Скици на имота, Основни данни за имотите в съществуващо положение, Документи 
за собственост и Пълномощно. 
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г-н Георги Лесов: Единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
405/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 202012 с НТП-нива, местност „Стара кория” в землището на с. Стряма, общ. 
Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 202012-За земеделска дейност, Складове за 
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за изграждане на обект: „Складове 
за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, ПК „ТСУ” с 7 гласа – за, предлага на Общински съвет – 
Раковски да разреши изработването на ПУП-ПРЗ, съгласно направеното предложение.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Узунов! 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 № 726 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 202012 с НТП-нива, местност „Стара кория” в землището на с. Стряма, общ. 
Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 202012-За земеделска дейност, Складове за 
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за изграждане на обект: „Складове 
за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. 
 
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 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ 
 

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

Р Е Ш И:  
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1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 202012 с НТП-нива, местност „Стара кория” в землището на с. Стряма, общ. 
Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 202012 - За земеделска дейност, Складове за 
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за изграждане на обект: „Складове 
за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура. 
Обхват: поземлен имот № 202012 с НТП-нива, местност „Стара кория” в землището на с. 
Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.   
Контактна зона: УПИ 202087-Производствена и складова дейност; ПИ № 202013; ПИ № 000205-
улична мрежа и ПИ № 000135-път II клас „Пловдив-Брезово“. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за поземлен имот № 202012 с НТП-нива, местност „Стара кория” в землището на с. 
Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 202012 - За земеделска дейност, 
Складове за съхранение на  селскостопанска продукция и инвентар. 
Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
    Проектът да се съгласува с АПИ. 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ  
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.                                                 
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. № 94Т-1342-1 от 
10.12.2018 г. на инж. Недялка Атанасова Коева, като пълномощник на Тончо Христов Тотов, 
собственик на поземлен имот № 202012 с НТП - нива, местност „Стара кория” в землището на 
с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 202012 - За земеделска 
дейност, Складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, за изграждане 
на обект: „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Решение № 637, взето с Протокол № 40 от 25.07.2018 
г. на Общински съвет Раковски, Решение № КЗЗ-23 от 15.11.2018 г. на МЗХГ, Комисия за ЗЗ, 
Уведомление за инвестиционно намерение, Изх. № ОВОС-1806(1) от 31.08.2018 г. на МОСВ, РИ 
Пловдив, Скици на имота, Основни данни за имота в съществуващо положение, Документи 
за собственост и Пълномощно. 
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
406/13.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
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разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен  план (ПУП-ПРЗ), съгласно 
чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи  поземлени 
имоти № 034001; № 034002 и № 034010 с НТП-ниви, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 034001, 034002, 034010 - 
Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на обект: 
„Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, с 7 гласа – за, пълно единодушие ПК „ТСУ” предлага на 
Общински съвет – Раковски да разреши изработката на ПУП-а, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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 № 727 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи  поземлени 
имоти № 034001; № 034002 и № 034010 с НТП - ниви, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 034001, 034002, 034010 -
Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на обект: 
„Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“. 
 
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 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, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен  план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на 
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предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи  поземлени 
имоти № 034001;  № 034002 и № 034010 с НТП-ниви, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 034001,034002,034010-
Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти и 
ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на обект: 
„Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“. 
Обхват: поземлени имоти № 034001; № 034002 и № 034010 с НТП-ниви, местност „Казаните” в 
землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.  
Контактна зона: ПИ № 034003; ПИ № 034011; ПИ № 000411 - път II клас „Пловдив-Брезово“ и ПИ 
№ 034024 - полски път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ на поземлени имоти № 034001; № 034002 и № 034010 с НТП-ниви, местност 
„Казаните” в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 
034001, 034002, 034010 - Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и 
нехранителни продукти. 
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.22/11.03.2014г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да отговаря 
на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи в цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ.  
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
   3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 
034001,034002,034010-Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и 
нехранителни продукти,  през:  
      - поземлен имот № 034024-полски път-публична общинска собственост 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
      - поземлен имот № 034024-полски път-публична общинска собственост 
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
   3.4. Възлага на  Йонко Георгиев Земярски и на Велислав Петров Райков, като собственици 
на поземлени имоти № 034001; № 034002 и № 034010 с НТП - ниви, местност „Казаните” в 
землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, да проведат процедура за промяна 
на предназначението на поземлен имот 034024 - полски път - публична общинска 
собственост.                                                                                                                       
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. № 94H-01-26 от 
12.12.2018 г. на инж. Недялка Атанасова Коева, като пълномощник на Йонко Георгиев 
Земярски и Велислав Петров Райков, собственици на поземлени имоти № 034001; № 034002 и 
№ 034010 с НТП-ниви, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 
Пловдив, за образуване на УПИ 034001, 034002, 034010 - Обществено и делово обслужване, 
Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти и ПУП-Парцеларен план за 
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техническата инфраструктура, за изграждане на обект: „Хипермаркет за хранителни и 
нехранителни продукти“. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Уведомление за инвестиционно намерение, Изх. 
№ ОВОС - 2506(1) от 06.11.2018 г. на МОСВ, РИ Пловдив, Скици на имотите, Основни данни за 
имотите в съществуващо положение, Документи за собственост и Пълномощни. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Тринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
407/13.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за образуване на УПИ 035212-Производствена и складова дейност и ПУП - 
Парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на обект: „Складове за 
съхранение на промишлени стоки и магазин за търговия с тях“. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, и тук с пълно единодушие, с 7 гласа – за, ПК ”ТСУ” 
предлага на Общински съвет – Раковски да одобри изработката на ПУП-ПРЗ. 
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   
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 № 728 

 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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 земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за образуване на УПИ 035212 - Производствена и складова дейност и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на обект: „Складове за 
съхранение на промишлени стоки и магазин за търговия с тях“. 
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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 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, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен  план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните”, в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, за образуване на УПИ 035212 - Производствена и складова дейност за 
изграждане на обект: „Складове за съхранение на промишлени стоки и магазин за търговия 
с тях“ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
Обхват: поземлен имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните”, в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.  
Контактна зона: ПИ № 035040 - овощна градина; ПИ № 000476-пасище, мера; ПИ № 035211 и 
ПИ № 000491 - полски пътища. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ, за поземлен имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните”, в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 035212 - Производствена и 
складова дейност. 
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.22/11.03.2014г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
2. ОДОБРЯВА: 
На основание  чл.124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПРЗ.  
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 
публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
   На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
   3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 035212-
Производствена и складова дейност,  през:  
      -поземлен имот № 035211-полски път - публична общинска собственост; 
      -поземлен имот № 000491-полски път - публична общинска собственост. 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
     -поземлен имот № 035211-полски път - публична общинска собственост; 
     -поземлен имот № 000491-полски път - публична общинска собственост. 
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
   3.4. Възлага на Стефан Петров Плачков, собственик на поземлен имот № 035212 с НТП-нива 
местност „Казаните”, в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив,  да проведе 
процедурата за промяна на предназначението на части от поземлен имот № 035211-полски 
път - публична общинска собственост и поземлен имот № 000491-полски път - публична 
общинска собственост.                                                                                                                    
4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, поставено на 
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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. № 94С-1248-1 от 
10.12.2018 г. на инж. Недялка Атанасова Коева, като пълномощник на Стефан Петров Плачков, 
собственик на поземлен имот № 035212 с НТП-нива, местност „Казаните”, в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за образуване на УПИ 035212 - Производствена и 
складова дейност за изграждане на обект: „Складове за съхранение на промишлени стоки и 
магазин за търговия с тях“ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Решение № 637, взето с Протокол № 40 от 25.07.2018 
г. на Общински съвет гр. Раковски, Решение № КЗЗ-23 от 15.11.2018 г. на МЗХГ, Комисия за ЗЗ, 
Уведомление за инвестиционно намерение, Изх. № ОВОС- 902(1) от 01.06.2018 г. на МОСВ, РИ 
Пловдив, Скици на имота, Основни данни за имотите в съществуващо положение, Документи 
за собственост и Пълномощно. 

 
 
 

   
 
 

 
г-н Георги Лесов: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
413/17.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на 
предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХІІ-2003, кв. 33 и на кв. 33 по плана 
на гр. Раковски,  Общ. Раковски. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: ПК „ТСУ” предлага на Общински съвет – Раковски, с 7 гласа – за, да даде 
предварително съгласие за изменение ПУП-ПР, съгласно Предложението.  
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  
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 № 729 

 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХІІ-2003, кв. 33 и на кв. 33  
по плана на гр. Раковски,  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 на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от  ЗОС за 
изменение на ПУП-ПР за границите на УПИ ХХІІ-2003, кв. 33 и на кв. 33 по плана на гр. 
Раковски, общ. Раковски, като същите минават по имотните граници на поземлен имот 
62075.501.2003, кв. 33 по плана на гр. Раковски, Пловдивска област. Коригира и контура на кв. 
33 в зоната на УПИ ХХІІ-2003, като контурът на квартала минава по външните граници на 
коригирания УПИ ХХІІ-2003 откъм улиците. 
           2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
МОТИВИ: С  Решение № 88/06.07.2004 г. на Кмета на Община Раковски е одобрен плана на 
гр. Раковски, Пловдивска област. 
    Проектът се изготвя по искане на Слав Йозов Бодушки с вх. № 94С-156-4/27.11.2018 г. от гр. 
Раковски, общ. Раковски, Пловдивска област, ул. „Данаил Николаев“ № 24 и се състои в 
следното: 
      Промяна на границите на УПИ ХХІІ-2003, кв. 33, които да минат по имотните граници на 
поземлен имот 62075.501.2003. Изменението на границите на УПИ ХХІІ-2003, налага и 
коригирането на контура на кв. 33 в зоната на УПИ ХХІІ, като контурът на квартала минава по 
външните граници на коригирания УПИ откъм улиците. 
    Срокът по чл. 208 от ЗУТ е изтекъл. 
 
 

 
   

 
 
 
г-н Георги Лесов: Петнадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
408/14.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно определяне 
размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Раковски и кметовете на 
кметства. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Г-н Председател, Комисията разгледа Докладната записка на Кмета 
на Община Раковски и с 6 гласа – за, 0 – против и 0 – възд. се, предлага да се приеме 
предложението, считано от 01.01.2019 г.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Господа Кметове, някой от Вас, нещо 
против? Ако няма други предложения и въпроси, моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 0          
Възд.се: 1 
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – 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 № 730 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Раковски 
и кметовете на кметства. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/14.04.2010 
г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Общински съвет - Раковски утвърждава размера на основното трудово възнаграждение на 
кмета на Общината и кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

 

                                                                                               2018 година 2019 година 

Кмет на Община Раковски             1950 лв. 2050 лв. 

Кмет на кметство Белозем          1150 лв. 1250 лв. 

Кмет на кметство Стряма            1150 лв. 1250 лв. 

Кмет на кметство Чалъкови  1050 лв. 1150 лв. 

Кмет на кметство Шишманци  1000 лв. 1100 лв. 

Кмет на кметство Момино село  1000 лв. 1100 лв. 

Кмет на кметство Болярино   850 лв. 950 лв. 

 
Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Раковски. 
 
 

МОТИВИ: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общинският съвет определя размера на 
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба по 
предложение на кмета на Общината. 

С Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 
дейности /обн. ДВ, бр.32 от 27.04.2010 г., последно изменение ДВ бр.68 от 30.08.2016 г./ са 
определени минималната и максималната основна месечна заплата за кметове в 
зависимост от броя на населението в населеното място, както следва: 
 

Длъжности Минимален 
размер 

 

Максимален размер 

 

Кмет на община с население от 10 001 до 50 000 
души 
/Население на Община Раковски  по постоянен 

730 2400 
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адрес – 28 360 души /   

Кмет на кметство с население над 2500 души 

Кметство Белозем -   население 3 957  души 

Кметство Стряма –    население 3 670 души 

460 

 

1650 

 

 

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души 

Кметство Чалъкови –      население 2 008 души 

 Кметство Шишманци – население    909  души 

 Кметство Момино село  – население    667 души  

460 

 

1400 

 

Кмет на кметство с население до 500 души 

Кметство Болярино -  население     319 души 

460 

 

1300 

 

  
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Шестнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
409/14.12.2018 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 с продажба на имоти - частна общинска собственост и 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – ЧОС. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми колеги, г-н Кмете, Комисията 
разгледа Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски да одобри организирането на търг с явно наддаване за продажба на имоти за 
жилищно застрояване, както следва: 
Първия имот е в Белозем - предложението на Комисията за първоначална цена от 3 000,00 лв.; 
Следващият имот е в Чалъкови, предложението на Комисията е 4 000,00 лв.; 
И последния имот е в Стряма – 3 500,00 лв. 
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  
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Р Е Ш Е Н И Е № 731 

 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – ЧОС. 
 
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 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.”, следните имоти – ЧОС: 

Имот, съставляващ УПИ  IX – 
общ. от кв. 88 по регулационния 
план на с. Белозем, общ. 
Раковски 

Жил. застр. 417 3435/29.11.2012г. 

УПИ XVII – общ. от кв. 54 по 
регулационния план на с. 
Чалъкови, общ. Раковски 

Жил. застр. 840 350/09.02.2000г. 

ПИ № 1078 за който е образуван 
УПИ  XV - 1078 от кв. 103 по 
регулационния план на с. 
Стряма, общ. Раковски 

Жил. застр. 445  4624/04.12.2017г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти - ЧОС: 

Имот, съставляващ УПИ  IX – 
общ. от кв. 88 по регулационния 
план на с. Белозем, общ. 
Раковски 

Жил. застр. 417 3435/29.11.2012г. 

УПИ XVII – общ. от кв. 54 по 
регулационния план на с. 
Чалъкови, общ. Раковски 

Жил. застр. 840 350/09.02.2000г. 

ПИ № 1078 за който е образуван 
УПИ  XV - 1078 от кв. 103 по 
регулационния план на с. 
Стряма, общ. Раковски 

Жил. застр. 445  4624/04.12.2017г. 

 
3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4. Определя начални тръжни цени на гореописаните имоти, както следва: 
 

Имот, съставляващ УПИ  IX – 
общ. от кв. 88 по регулационния 
план на с. Белозем, общ. 

Жил. застр. 417 3 000 лв. 

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

собственост 

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

собственост 

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

цена 
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Раковски 

УПИ XVII – общ. от кв. 54 по 
регулационния план на с. 
Чалъкови, общ. Раковски 

Жил. застр. 840 4 000 лв. 

ПИ № 1078 за който е образуван 
УПИ  XV - 1078 от кв. 103 по 
регулационния план на с. 
Стряма, общ. Раковски 

Жил. застр. 445  3 500 лв. 

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

                      
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 

1. Вх. № 94К-1031-1/29.10.2018 г. от Красимир Кирилов Велиев – за закупуване на 
следния имот –  частна общинска собственост:  

 имот, съставляващ УПИ IX – общ. от кв. 88 по регулационния план на с. 
Белозем, общ. Раковски, АОС № 3435/29.11.2012 г.  

2. Вх. № 94Х-213-1/15.11.2018 г. от Христо Йорданов Димитров - за закупуване на 
поземлен имот – частна общинска собственост:  

 УПИ XVII – общ. от кв. 54 по регулационния план на с. Чалъкови, общ. 
Раковски, АОС № 350/09.02.2000г. 

3. Вх. № 94Г-1890-1/27.11.2018 г. от Гинка Миткова Козарева – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 ПИ № 1078, за който е образуван УПИ  XV - 1078 от кв. 103 по 
регулационния план на с. Стряма, общ. Раковски, АОС № 
4624/04.12.2017 г. 

Гореописаните имоти са частна общинска собственост, отредени са за жилищно 
застрояване 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 гореосписаните имоти има изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. 
Общински съвет – Раковски определя начални тръжни цени за имотите, съгласно решението 
си.  
 
 

   

 
 
 
г-н Георги Лесов: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
410/14.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно  приемане 
на актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2018 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението 
от Кмета на Община Раковски и предлага да бъде приета актуализацията на разчета за 2018 
г. С 6 гласа – за, 0 – против, 0 – възд. се.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18 
Против: 0          
Възд. се: 2 
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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  

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 732 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Раковски 
за 2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 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:  
 

Във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 
30.11.2018 г. и очакваните постъпления до края на годината и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 
2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 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, 
да бъде извършена актуализация на Бюджет-2018, както следва: 

 
1. По приходната част на бюджета – увеличение със 150 780 лв. 
Увеличението е отразено по следните приходни параграфи: 
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната §§83-72 +215 400 лв. 
Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната §§83-82 (-)64 620 лв. 
Актуализацията се налага, във връзка със сключен договор за доставка на нов мини 

челен товарач за нуждите на ОП”Благоустрояване и превенция”. Начинът на плащане ще 
бъде разсрочен на четири равни вноски за следващите четири години. 

 
1. По разходната част на бюджета – увеличение със 150 780 лв. , съгласно Приложение 

№1 
Увеличение в разходната част на бюджета със 150 780 лв., разпределени  както 

следва: 
1. Функция ІІІ – Образование – увеличение с (+)4 571 лв., от тях 1 090 лв за закупуване 
на моторен снегорин в ОУ ”Христо Ботев” и 3 481 лв. за мултифункционално 
устройство и проектори в ОУ ”Христо Смирненски”. Средствата са за сметка на ВРБ 
по параграф 10-15. 

2. Функция V – Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи – увеличение 
по плана за капиталови разходи с (+)3 000 лв. в дейност 2524 – ДСП . Необходимите за 
целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 2998, §97-00 
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на стойност   3 000 лв 
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3. Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 
увеличение с (+)212 480  лв., от тях: 

  -    За ПРБ + 59 400 лв. за проектиране на Реконструкция на част от вътрешната 
водопроводна мрежа на с. Чалъкови. Необходимите за целта финансови средства да 
бъдат осигурени за сметка на дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи” 
            -  За ОП”Благоустрояване и превенция”+153 080 лв за закупуване на челен 
товарач и изграждане на закрит навес. Средствата в размер на 2 300 лв. са за сметка 
на параграф 10-20 на ВРБ. 
 
4. Функция VІI – Почивно дело – увеличение с 3 360 лв. Необходимите за целта 

финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 2998, §97-00 „Резерв 
за непредвидени и неотложни разходи”.  

 
Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение № 1 – Актуализация на капиталовите разходи на Община Раковски 
Приложение № 2 - Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 30.11.2018 
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, предлагам да бъде извършена 
актуализация на разчета за капиталови разходи в частта “Държавни дейности“ ,“Местни 
дейности” и „Дофинансиране на делегираните от държавата дейности“, съгласно 
Приложение № 1. 

След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи.  
Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение №1 е разработена 

по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, в съответствие с 
единната бюджетна класификация. 

ПМС № 332 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. предвижда:  

Чл. 41 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на 
личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват 
дълготрайни активи за сметка на средства с източник: 

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

преходен остатък; 

2. Собствени приходи; 

3. Субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 
училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, 
както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за 
администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за 
детската градина или за центъра за подкрепа на личностното развитие. 

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

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка осемнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
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411/14.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне на  размера 
на таксата за битови отпадъци за 2019 г. в Община Раковски. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от Павел Гуджеров и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме план – 
сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне на  размера на таксата 
за битови отпадъци за 2019 г. С 6 гласа – за, 0 – против, 0 – възд. се.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
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  
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 № 733 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и 
определяне на  размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година  в Община Раковски. 
 
На основание: чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ във връзка с  чл. 62, чл. 63 и чл. 67 от ЗМДТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. На основание чл. 66 от ЗМДТ и разпоредбите в глава III, раздел I от същия закон, 
приема план – сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2019 година по 
обобщени показатели и по населени места, както следва: 

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

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

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

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          552309 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 г.  
         552309 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          810921 



стр. 45 
 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              2000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО           356776 

    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 

 
         299569  

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
         152576 

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

                     
№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

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

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          188472 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 год.   
         188472 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          262062 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000  

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             96390 

    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 

 
           56243 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           108429 

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

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

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

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          562002 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 год.  
         562002 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          252282 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО           108887 

    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 

 
           61613 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           80782 

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

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО – лв. при 9‰ за ФЛ и 
10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            44846    

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 год.  
           44846 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            52589 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             20188 

    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 

 
           14964 
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    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           16937 

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

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

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

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          110590 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 год.  
         110590 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            64229 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             13547 

    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 

 
             9483 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           40699 

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

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

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

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            25015 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 год.  
           25015 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            37746 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             13666  

    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 

 
             9263 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
            14317 

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

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

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

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            20086  

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 год.  
           20086 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            23491 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО               7997 

    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 

 
             3837 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
             11157  
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2. На основание чл. 62, 63 и 67 от ЗМДТ, определя такса за битови отпадъци за 2019 година по 
населени места, както следва: 
2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, които не 

са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по Закона 
за устройство на територията, по видове услуги, както следва: 

 

 За град Раковски 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове при 
ежеседмично обслужване съгласно чл. 15, 
буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ  

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

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

1 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

 

   1310 лв. 

 

    - 

 

1 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 
1000 

1591 лв и 1,7 
на 1000 

 

    - 

4 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За км. Белозем 
 

Вид услуга 

 

 

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

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

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

        94 лв.  

 

    281 лв. 

 

      - 

 

2,5 на 1000 

 

3 на 1000 
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ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

0,7 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

      437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 

1000 

1591 лв и 1,7  

1000 

     - 3,7 на 1000 6,5на 1000 

 

 За км. Стряма 
 

Вид услуга 

 

 

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

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

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

0,8 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 

1000 

1591 лв и 1,7 
на  

1000 

     

    - 

3,3 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За км. Чалъкови 
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Вид услуга 

 

 

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

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

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

6 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

      -  

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 5 на 

1000 

1591 лв и 5 на  

1000 

 

     - 

9 на 1000 10 на 1000 

 

 За км. Шишманци 
 

Вид услуга 

 

 

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

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

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

3,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

0,6 на 1000 

 

2 на 1000 
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ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжения за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

    

    - 

4,6 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За км. Момино село  
 

Вид услуга 

 

 

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

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

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

    - 

 

5 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

 531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

   

    - 

10 на 1000 10 на 1000 

 

 За км. Болярино 
 

Вид услуга 

 

 

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

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

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

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

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

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

 

1,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1591 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

2,5 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

  

      - 

7,5 на 1000 10 на 1000 

 

2.2. Предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, намиращ се в УПИ I, ПИ № 
067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за услугите по поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване, съгласно таблиците по т. 2.1.  

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

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

 
 
МОТИВИ: В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за 
местните данъци и такси, Община Раковски осигурява за населението си  услуги по 
събиране, извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, както и дейности по 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.  

Отчетът за дейностите по управление на отпадъците към 30.11.2018 година е, както 
следва: приходи от такса смет с включени към тях възстановени средства по чл.64 от ЗУО, 
общо – 1587736  лева, от които 1294752  лева са вноски по облог за текущата година, 248785 
лева са вноски по недобори от минали години и 44199 лв. са възстановените отчисления по 
чл.64 от ЗУО.  

Разходи за дейностите по управление на отпадъците към 30.11.2018 год.  са 1310714 
лева, от които 512250 лева за сметосъбиране и сметоизвозване, 339795 лева за преработка 
на ТБО и отчисления за депонирани отпадъци, и 458670 лева за поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване. 

Предадените за периода отпадъци  за третиране в Завода в Шишманци са 7509 тона. 
При разработване на разходната част на план-сметката за 2019 година, с цел 

запазване размера на таксата като този през 2018 година не са включени разходи за 
почистване на нерегламентирани сметища. 

Не са включени също и разходи за изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 10 от ЗУО – „Кметът на 
общината отговаря за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 
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за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане”. 

За изпълнението на изброените по-горе дейности са необходими средства, които ако 
бъдат калкулирани в план-сметката за 2019 година ще доведат до увеличаване на размера 
на такса-смет. Тук е мястото да отбележим, че при постигане на целите, законът е предвидил 
размерът на отчисленията за тон депониран отпадък да се намали, както следва: 

С 50% за целите за повторна употреба и рециклиране и с 50% за целите за 
ограничаване депонирането на биоразградимите отпадъци или, ако се изпълнят и двете цели 
- не се дължат отчисления.   

Със Заповед № 51 от 05.02.2018 год. на изпълнителния директор на ИАОС, община 
Раковски е определена за изпълнила целта по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО за 2016 година, в резултат 
на което през 2018 година  са възстановени средства от приведени отчисления по чл.64 от ЗУО 
в размер на  44199,52 лева.    

В съответствие с чл. 62 от ЗМДТ, размерът на таксата за ТБО се определя по реда на чл. 
66 от същия закон за всяка услуга поотделно: сметосъбиране и сметоизвозване; 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за 
обществено ползване.    

За нежилищни имоти при подадена декларация по чл. 67 от ЗМДТ, таксата се 
определя на вид и брой съд за  1- ва услуга  и 2 – та  услуга, а за 3-та – поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване на база по–високата от двете: данъчна 
оценка на имотите или отчетна им стойност. 

Отчисленията, които задължително следва да бъдат предвидени при разчетите имат за 
цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното 
рециклиране и оползотворяване. 

През 2019 година отчисленията по чл. 64 от ЗУО се увеличават на 57 лева (за сравнение  
през 2017   год., когато отчисленията по чл. 64 са били 45 лева) за всеки тон депониран 
отпадък.  

Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО при извършване на дейност по 
обезвреждане на отпадъци чрез депониране в левове на тон отпадък от собственика на 
депото остава същата, като през 2018 г. – 6,02 лв. за тон депониран отпадък.   

 
 
 

   
 
 
 
г-н Георги Лесов: Деветнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
412/14.12.2018 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 192/907 идеални части от имот, съставляващ 
урегулиран поземлен имот за „Търговска дейност и обществено обслужващи дейности”, 
находящ се в гр. Раковски, обл. Пловдив, представляващ УПИ ХІІ-9702,1723, кв. 99. 
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 прекратяването 
на съсобственост между Община Раковски  физически лица при цена  5 900,00 лв.   
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: 19 
Против: 0          
Възд.се: 1 
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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 –  възд. се 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 734 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018 г.”, във връзка с прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и физическо лице по отношение на 192/907 идеални части от имот, 
съставляващ урегулиран поземлен имот за „Търговска дейност и обществено обслужващи 
дейности”, находящ се в гр. Раковски, област Пловдив, представляващ УПИ ХІІ-9702,1723, кв.99, 
АЧОС № 4753/30.11.2018 г. 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ във връзка с 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: 
 

ПИ № 9702, за който е образуван УПИ ХІІ-
9702,1723, кв.99, АЧОС № 4753/30.11.2018 г. 

Търговска дейност и 
обществено обслужващи 
дейности 

192 

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

ПИ № 9702, за който е образуван УПИ ХІІ-
9702,1723, кв. 99, АЧОС № 4753/30.11.2018 г. 

Търговска дейност и 
обществено обслужващи 
дейности 

192  

 
на Янко Петров Стрехин и Евдокия Йосифова Стрехина от гр. Раковски, ул. ”Симеон І” № 72 за 
сумата от 5 900,00 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/. 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: Подадени са Заявления с Вх. № 94Я-02-1/30.01.2018 г. и Вх. № 94Я-02-4/01.08.2018 г. от 
Янко П. Стрехин и Евдокия Й. Стрехина от гр. Раковски, ул.”Симеон І” № 72 за разширяване на 
собствения им имот за търговска дейност във връзка с невъзможността да използват обекта 
поради публичния характер на площта пред неговото лице и паркираните неправомерно 
превозни средства, а именно - УПИ ХІІ-1723, кв. 99 по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево.  
     С решение № 652  на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 41/31.08.2018 г., ОбС 
Раковски дава съгласие за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПР за част от улица-
публична общинска собственост и УПИ ХІІ-1723, кв. 99, собственост на молителите. 
      Със заповед № АБ-158/15.11.2018 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за 
изменение на ПУП-ПР за кв. 99 по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, като се образува 
нов УПИ  ХІІ-9702, 1723 в кв. 99,  целият  състоящ се от 907 кв.м., отреден за „търговска дейност 
и обществено обслужващи дейности“. Общинският имот - ПИ № 9702 участва в УПИ ХІІ-
9702,1723 с площ от 192 кв.м. Същият е актуван с АОС № 4753/30.11.2018 г. 
За имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. Общински съвет – 
Раковски определя продажна цена за имота, съгласно настоящото решение.  

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
415/17.12.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна 
числения състав и структурата на ОП „Благоустрояване и превенция“, гр. Раковски. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с Докладната 
записка на Кмета на Община Раковски, която касае мотивирано искане в Деловодството на 
Община Раковски от Директора на ОП „Благоустрояване и превенция“ за увеличаване и 
промяна числения състав и структурата на Предприятието. И единодушно предлага на 
Общински съвет – Раковски да одобри създаването на нова щатна бройка в структурата на 
ОП „Благоустрояване и превенция“ – „Технически сътрудник“. Общински съвет – Раковски да 
утвърди числения състав на Предприятието, съгласно проекта на Приложение № 2, с който 
всеки от нас се е запознал. И да възложи на кмета на Община Раковски да утвърди 
длъжностното разписание на Предприятието. Благодаря Ви! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
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  
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 № 735 

 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Промяна числения състав и структурата на ОП „Благоустрояване и превенция“, гр. 
Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 22 и чл. 23 от Правилника за 
организацията и дейността на ОП „Благоустрояване и превенция“. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет – Раковски одобрява създаването на нова щатна бройка в 
структурата на ОП „Благоустрояване и превенция“ – „Технически сътрудник“. 
2. Общински съвет – Раковски утвърждава числения състав на предприятието съгласно 
проекта на Приложение № 2. 
3. Възлага на кмета на Община Раковски да утвърди длъжностното разписание на 
предприятието. 
 
 

МОТИВИ: Директорът на ОП „Благоустрояване и превенция“, гр. Раковски е входирал 
мотивирано Искане с Вх. № 00-120-30/13.12.2018 г. в деловодството на Община Раковски с 
предложение за промяна числения състав  и структурата на предприятието, съгласно 
изложеното в Приложение №2. Искането е обвързано с  увеличаване обема на работа и 
създаването на нови дейности към ОП „Благоустрояване и превенция“. Към искането е 
приложен проект на Приложение № 2 от Правилника. Промени в числения състав  и 
структурата на предприятието се извършват по реда на Правилника за организацията и 
дейността на ОП „Благоустрояване и превенция“, а именно съгласно разпоредбите на 
Раздел V „Структура на предрпиятието“, чл. 22, който гласи: „Структурата и численият състав  
на  предприятието се утвърждават от Общински съвет - Раковски, съгласно Приложение 2. 
Длъжностното разписание – от Кмета на Община Раковски.“, както и чл. 23: „Ако за 
оперативната работа на предприятието възникне необходимост от назначаване на нови 
щатни бройки или предоставяне на техника, Директорът уведомява за това Кмета на Община 
Раковски. В доклада се излагат подробни мотиви, обосноваващи възникналата 
необходимост, както и разчети за необходимите средства.“ 
 
 
Приложение №2 
 
 

 
СТРУКТУРА НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ 

 
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ 

 
ДИРЕКТОР 

 
1 бр. 

 
Счетоводител 

 
1 бр. 

 
Оператор на язовирна стена (Хидроинженер) 

 
1 бр. 
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Технически ръководител строителство 

 
1 бр. 

 
Геодезист 

 
1 бр. 

 
Оператор пътно строителни машини 

 
8 бр. 

 
Техник електрически системи  

 
1 бр. 

 
Строител пътища 

 
8 бр. 

 
Технически сътрудник 

 
1 бр. 

 
ВСИЧКО 
 

 
23 бр. 
 

 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета и първа от Дневния ред: Отпускане на еднократни 
помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби 
през месец декември и одобри следните лица: 

1. Петя Бъмбина; 
2. Петър Коков; 
3. Гено Плачков;  
4. Мария Калчева;  
5. Екатерина Пеева; 
6. Кирил Генадиев; 
7. Костадин Христев;  
8. Мария Станчева; 
9. Мария Орешкова;  
10. Йовко Мекерешки;  
11. Ана Алексиева; 
12. Никола Николов.  

г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Предполагам сте уточнили, въпроси, няма. 
Моля да гласуваме! 
 
 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 1          
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   
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 № 736 
 

Взето с Протокол № 46/19.12.2018 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. Петя Георгиева Бъмбина с ЕГН: 750718**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Виктор Юго” № 1 В, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
2. Петър Андреев Коков с ЕГН: 590214**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Стоян Заимов” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Гено Йозов Плачков с ЕГН: 480114**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Ягода” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
4. Мария Ченкова Калчева с ЕГН: 270304**** и постоянен адрес: с. Белозем, община 

Раковски, ул. „Йосиф Чавдаров” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Екатерина Иванова Пеева с ЕГН: 461026**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Аспарух” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
6. Кирил Цветанов Генадиев с ЕГН: 460202**** и постоянен адрес: с. Момино село, 

община Раковски, ул. „14-та” № 25, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Костадин Рангелов Христев с ЕГН 560101**** и постоянен адрес: с. Момино село, 
община Раковски, ул. „1-ва” № 36, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. Мария Петрова Станчева с ЕГН: 380505**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Марица” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. Мария Якова Орешкова с ЕГН: 310825**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Будапеща” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. Йовко Милков Мекерешки с ЕГН: 640304**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Георги Павликян” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
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11. Ана Славова Алексиева с ЕГН: 290824**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Котел” 15, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

12. Никола Петров Николов с ЕГН: 630516**** и постоянен адрес: с. Белозем, община 
Раковски, ул. „Гусла” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Последна точка - двадесет и втора от Дневния ред: Питания. 
г-н Павел Гуджеров: Колеги, преди да ме питате, може ли аз да направя няколко съобщения. 
Те, разбира се, не са така вълнуващи като отличието, което Общината получи, но все пак. 
На първо място искам да Ви кажа, че вече е факт договорът за строителството на водопровод 
в с. Момино село. Вече имаме окончателното одобрение на процедури, на всичко, и в най-
скоро време започваме да работим.  
Другото съобщение е, че по повод на проекта, който имахме подаден към ПРСР, касаещ 
четири улици в кв. Ген. Николаево, също вече е одобрено и формалностите са история. При 
добро време започваме на работим и там.  
И една новина буквално от последните минути, която мен искрено ме радва е  - 
правителството със свое постановление на Министерски съвет отпуска на Община  Раковски 
2 500 000 лв.,  

/АПОЛОДИСМЕНТИ/ 
 

които за разлика от предишни случаи, обаче, вече са разпределени и в Стряма и в Белозем и 
в Раковски.  

/АПОЛОДИСМЕНТИ/ 
 

Явно Коледуването и всички пожелания за благополучие през миналата година са – на нашия 
език казано - „Хванали декиш”. 
Честито на всички! 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси към кмета? Г-н Кмете? 
г-н Иван Тачев: Аз нямам питане. Искам да отправя една покана, отправена към всички 
присъстващи в залата – на 23 в Белозем предстои Коледен концерт, който ще е от 16.00 часа 
в голяма зала в читалището. И от 17.00 часа на площада с оркестър и веселие. Заповядайте!  
г-н Георги Лесов: Само едно уточнение, тъй като тази зала дълги години не функционира и 
някой не знае къде се намира, имате ми всички номера, може да се обадите да Ви кажа. 
Колеги въпроси към Кмета, има ли? 
г-н Павел Гуджеров: Извинявайте, понеже последната дума има Председателят, аз да се 
възползвам да пожелая на всички весели празници.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! Искам само две, три кратки думи да Ви кажа. Както вече 
споменахме в навечерието сме на един от най-големите християнски празници. Той е не 
случайно в края на годината, защото това е време, когато хората, или остават сами със себе 
си, за да се изяснят, или се събират с най-близките, със семейството. Време, в което всеки 
може да си направи сметка какво е свършил, съответно какво е свършил през годината. А от 
друга страна този празник е символ и на новото начало, на това, което ще ни очаква през 
годината, на това с което ще се борим. Предполагам всички разбрахте през изминалата 
седмица, че тази година, която предстои, ще бъде, така доста натоварена, пъстра. 
Изпълнена с какви ли не събития, едно от най-големите – посещението на Негово 
Светейшество -  папа Франциск.  
Както знаете, годината ще бъде изпълнена и с избори, съответно европейски, местни. Най-
вероятно това ще бъде и последната Коледа на този състав. Пожелавам си да изкараме 
една благоприятна година, да се поздравим накрая с едни добре свършени дела. И най-
важното, след като приключи нашият ангажимент, поради който се срещаме – утре когато 
се видим по улицата, спокойно да си подадем ръка и да се поздравим. 
 

 
/Заседанието приключи в 14:20 часа/ 
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                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 
               /Георги Лесов/ 

 
 

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

 
 


