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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.bg 

  

 
ПРОТОКОЛ № 50 

 

От 27.02.2019 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 17:03 часа в залата на НЧ „Просвета – 1909 г.”,  
с. Белозем, общ. Раковски 

 
 

Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Ралица Костадинова Сатанска, Йордан Христов 
Неделчев, Петко Димитров Колев, Иван Апостолов Ненов, 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 
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 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на Кметство Момино село 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден на всички! Радвам се да Ви видя, ужаважаеми колеги! Добър ден 
на жителите на село Белозем, които са решили да уважат днешното заседание на 
Общински съвет – Раковски. Както повечето от Вас знаят, днешното заседание ще бъде като 
един своеобразен празник, защото полагането на клетва на избранник на жителите на 
Общината - винаги е празник. И от друга страна, днешното заседание, мога да го нарека - 
историческо. Историческо заради това, че такова нещо не е имало досега. За пръв път 
Общински съвет напуска своята зала и заседава в друго населено място. Надявам се това 
да е една добра традиция и занапред. За пръв път виждам толкова заинтересовани хора, 
които ни посещават.  
Както разбрахте днес, двама колеги ще положат клетва. Не знам дали е символика, но и 
двамата са жители на с. Белозем, за което ги поздравявам.  
На днешното заседание присъства г-н Гуджеров – Кмет на Община Раковски, зам. кметове 
на общината, кметове на населени места. Материалите за днешното заседание бяха 
надлежно представени на всеки един от Вас, колеги. Предполагам сте се запознали с тях. 
Заедно с материалите Ви е представен и Проекто-дневния ред. Въпроси и предложения по 
така предложения Дневен ред? Няма. В такъв случай, моля да гласуваме така предложения 
Дневен ред! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 17 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
     

 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

 

1. Полагане на клетви от новоизбрани общински съветници. 
 

2. Предложение с Изх. № ОбС – 23/20.02.2019 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски относно промяна състава на постоянни комисии към Общински 
съвет – Раковски. 

 
3. Писмо с Вх. № ОбС - 16#9/14.02.2019 г. от Областен Управител на Област Пловдив относно 
връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 741, 
взето с Протокол № 48/30.01.2019 г., в частта по § 6 и § 17 и Решение № 756, взето с Протокол 
№ 48/30.01.2019 г., в частта по т. 16. 

 
4. Докладна записка с Вх. № ОбС - 62/11.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно промяна характера на собствеността на имот от публична 
общинска собственост (ПОС) в частна общинска собственост (ЧОС). 

 
5. Предложение с Вх. № ОбС - 66/19.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно определяне на представител и представяне позицията на Община 
Раковски на насроченото за 12.03.2019 г. извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

 
6. Предложение с Вх. № ОбС - 67/19.02.2019 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 земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен 
имот № 041006 с НТП- нива, местност „Гиевия сай” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ - 041006 - Производствена и складова дейност, База за домуване на МПС 
и офис сграда и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 

 
7. Предложение с Вх. № ОбС - 68/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно промяна формата на собственост на имот от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост. 

 
8. Предложение с Вх. № ОбС - 69/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно даване на предварително съгласие за изменение на  ПУП-ПР на с. 
Белозем, Пловдивска област. 

 
9.  Предложение с Вх. № ОбС - 70/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019 г.”, във връзка с отдаване под наем на терени – 
публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 
10. Докладна записка с Вх. № ОбС - 71/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска 
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цел „Местна инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие (ВОМР). 

 
11.  Докладна записка с Вх. № ОбС - 72/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно обезпечаване дейността на МИГ-Раковски чрез издаване на 
Запис на заповед във връзка с Подписано от Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от 
общностите местно развитие с № РД 50-199/29.11.2016г. по подмярка 19.2. „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за селските райони за 
периода 2014 – 2020г. с определен размер за публичен принос за изпълнение на проекти. 

 
12.  Предложение с Вх. № ОбС - 76/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за  „Трасе на 
Електропровод и Водопровод“ и „Трасе за проектиране на пътен достъп“, за  захранване  на 
УПИ-144018-обществено  и  делово  обслужване. 

 
13.  Докладна записка с Вх. № ОбС - 78/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 
г. 
 

14.  Предложение с Вх. № ОбС - 80/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 
15.  Докладна записка с Вх. № ОбС - 81/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно одобряване бюджетната прогноза за местните дейности за 
периода 2020 - 2022 г. на Община Раковски. 

 
16.  Докладна записка с Вх. № ОбС - 83/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно издаване на записна заповед на Община Раковски в полза на ДФ 
"Земеделие" на стойност 163 891.34 лв., обезпочаващ 100 % от заявения размер на ДДС към 
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
договор № 16/07/2/0/00130 от 27.04.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
"Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура чрез 
реконструкцията на част от уличната мрежа на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив" с 
подобекти реконструкция на улици в гр. Раковски  "Васил Петлешков", "Стефан Стамболов", 
"Котел" и "Димчо Дебелянов", сключен между Община Раковски и ДФ "Земеделие". 

 
17. Предложение с Вх. № ОбС - 84/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019 г.”, във връзка с отдаване под наем на имоти  – частна 
общинска собственост. 

 
18.  Отпускане на еднократни помощи. 

 
19.  Питания. 
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Като първа точка, както вече споменах имаме: Полагане на клетви от 
новоизбрани общински съветници. 
Искам да поканя г-н Иван Ненов и г-н Петко Колев тук отпред при мен, за да произнесат 
клетвата към Общински съвет и съответно да подпишат клетвените листи.  
г-н Иван Ненов и г-н Петко Колев, произнасят клетвата: 
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“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на 
страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община 

Раковски и да работя за тяхното благоденствие.” 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

/След произнасяне на клетвените слова - г-н Иван Ненов и г-н Петко Колев подписват 
клетвените листи, неразделна част от този протокол, с което встъпват в своите законови 

правомощия/ 
 
г-н Георги Лесов: Заповядайте вече като пълноправни общински съветници!  
 

   

 
г-н Георги Лесов: Като втора точка от Дневния ред: Предложение с Изх. № ОбС – 
23/20.02.2019 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски 
относно промяна състава на постоянни комисии към Общински съвет – Раковски. 
Знаете, след като даден колега напусне и нов го замести трябва съответно и да направим 
промяната в комисиите, в които е членувал стария колега. 
Г-н Матански, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, скъпи граждани, 
Постоянната комисия разгледа Предложението от Председателя на Общински съвет – 
Раковски и предлага то да бъде прието със следното уточнение: г-н Петко Колев да стане 
член на ПК по образование, спорт, туризъм, култура и религия, а г-жа Сатанска да стане член 
на ПК по бюджет и финанси. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, други предложения? Няма. Моля да 
гласуваме!  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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  
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 № 762 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Промяна състава на постоянни комисии към Общински съвет – Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2,  чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, от ЗМСМА, Решение № 
130 от 05.02.2019 г. и Решение № 131 от 08.02.2019 г. на ОИК – Раковски.  
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По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на ПК „Законност и 
обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Комисия по законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна 
уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество 
1. Рангел Матански – Председател 
2. Иван Рангелов – Зам. председател 
3. Славейко Белчев – член 
4. Младен Мандраджийски – член 
5. Любов Кориновска – член 
6. Ралица Сатанска – член 
7. Иван  Ненов – член 

 
2. Комисия по здравеопазване и социална дейност 

1. Петър Терзийски – Председател 
2. Мария Нанчева – Зам. председател 
3. Запрян Запрянов – член 
4. Донка Неделчева – член 
5. Димитър Димитров – член 
6. Петко Колев – член 
7. Иван Ненов – член 

 
3. Комисия по бюджет и финанси 

1. Любов Кориновска – Председател 
2. Младен Мандраджийски – Зам. председател 
3. Божидар Замярски – член 
4. Донка Неделчева – член 
5. Славейко Белчев – член  
6. Петър Милков Антонов – член  
7. Ралица Сатанска – член  

 
4. Комисия по образование, спорт, туризъм, култура и религия 

1. Донка Неделчева – Председател 
2. Божидар Замярски – Зам. председател 
3. Мария Нанчева – член 
4. Запрян Запрянов – член 
5. Димитър Димитров – член  
6. Йордан Неделчев – член  
7. Петко Колев – член  
 

 
МОТИВИ: С Молба с Вх. № ОбС - 46/01.02.2019 г., подадена до ОИК – Раковски, чрез 
Председателя на ОбС – Раковски, от Мария Георгиева Джатова  – общински съветник от 
листата на МК „Единство-патриоти, либерали, земеделци“, същата е уведомила, че по 
отношение на нея е възникнала невъзможност да упражнява правомощията си като 
общински съветник. С Решение № 130, взето на  05.02.2019 г., ОИК – Раковски /на основание 
чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА/ прекратява пълномощията на Мария Георгиева Джатова  като 
общински съветник и обявява за избран общински съветник следващия в списъкa  от листата 
на МК „Единство-патриоти, либерали, земеделци“ –  Иван Апостолов Ненов.  

С уведомително писмо с Вх. № ОбС – 56/07.02.2019 г., подадено до ОИК – Раковски чрез 
Председателя на ОбС – Раковски, от Татяна Янкова Изевкова – общински съветник от листата 
на ПП „БСП”, същата уведомява, че по отношение на нея е възникнала невъзможност да 
упражнява правомощията си като общински съветник. С Решение № 131, взето на  08.02.2019 
г., ОИК – Раковски /на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА/ прекратява пълномощията на 
Татяна Янкова Изевкова като общински съветник и обявява за избран общински съветник 
следващия в списъкa  от листата на ПП „БСП” – Петко Димитров Колев.  
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Промяната в състава на Общински съвет - Раковски налага промяна в съставите на 
постоянните комисии, поради което се налага настоящото изменение.  
 
 

   
 

/17:15 часа – г-н Иван Рангелов Рангелов – влиза в залата/ 
 
 

г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Писмо с Вх. № ОбС - 16#9/14.02.2019 г. от 
Областен Управител на Област Пловдив относно връщане за ново обсъждане и 
съобразяване със законовите изисквания на Решение № 741, взето с Протокол № 
48/30.01.2019 г., в частта по § 6 и § 17 и Решение № 756, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г., в 
частта по т. 16. 
Г-н Матански, моля отново за становището на Вашата Комисия. 
г-н Рангел Матански: Г-н Председател, Комисията по законност и обществен ред разгледа 
писмото на Областния управител на Обл. Пловдив и единодушно предлага отмяната на § 6, 
който касае - имоти разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични 
морски курорти, които на територията на Община Раковски няма такива. Втората 
разпоредба § 17 касае - влизането в сила на Наредбата от 01.01.2019 г., което пак 
предложението е да си влезне НИД да влзене три дни след публикуването и на официалната 
страница на Община Раковски. Текстът на Решение № 756 да бъде изменен в следния вид: 
Отпускането на временните безлихвени заеми от Общинския бюджет да бъде съобразено в 
максимален размер на 30 000 лв. и да бъде разпределено, както следва: 

1. Социално предприятие „Зелена градина“– 10 000 лв.  
2. „Предоставяне на топъл обяд – 2016“ – 10 000 лв. 
3. „Работа“ – 5 000 лв. 
4. „Обучение и заетост“ – 5 000 лв. 

Краен срок за погасяване на временните безлихвени заеми към общинския бюджет да бъде 
не по-късно от края на 2019 г.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, предполагам всичко е разгледано, 
уточнено по време на заседание на Комисиите? Няма други предложения? В такъв случай, 
моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0   
Възд.се: 0    
 
                                   

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 763 

 
Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 
Решение № 741, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г., в частта по § 6 и § 17 и Решение № 756, 
взето с Протокол № 48/30.01.2019 г., в частта по т. 16. 
 

На основание: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на ПК „Законност и 
обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 
 

Р Е Ш И:  
 

I. Отменя § 6 от Решение № 741, взето с Протокол № 48 от 30.01.2019 г. 
 
           Изменя § 17 от Решение № 741, взето с Протокол № 48 от 30.01.2019 г., с който се създава 
нов § 15 към ПЗР, както следва: 
 „§ 15. (нов) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание 
на Общински съвет – Раковски с Решение № 741, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. и влиза в 
сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 
Раковски www.rakovski.bg, с изключение на §12 и §13, които са в сила от 01.01.2019г., поради 
промени в чл.55 от ЗМДТ (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).  
 

II. Изменя текста на Решение № 756, в частта по т. 16, взето с Протокол № 48 от 30.01.2019 г. 
Съгласно чл.104, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗПФ, т.16 се променя както следва: 
Общински съвет дава съгласие да се предоставят временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, вкл. и на бюджетни 
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, в следния смисъл:  
Одобрява отпускането на временни безлихвени заеми от общинския бюджет с конкретна 
цел – за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС 
и други международни програми, по които Община Раковски е бенефициент, в общ размер 
на 30 000лв.  заложени по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки“, разпределени както следва: 

5. Социално предприятие „Зелена градина“ – ОП РЧР 2014-2020 – 10 000лв.  
6. „Предоставяне на топъл обяд – 2016“ - ОП РЧР 2014-2020 – 10 000лв. 
7. „Работа“ - ОП РЧР 2014-2020 – 5 000лв. 
8. „Обучение и заетост“ - ОП РЧР 2014-2020 – 5 000лв. 

 
Краен срок за погасяване на временните безлихвени заеми към общинския бюджет – не по-
късно от края на 2019 г.  
Отпадат т. 16.1., 16.2. и 16.3. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпило Писмо с Вх. № ОбС - 16 
# 9 от 14.02.2019 г. от Областен Управител на Обл. Пловдив, с което се връщат за ново 
обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Раковски в частта по § 6 и § 17, приета с Решение № 741, взето с Протокол № 
48/30.01.2019 г. и Решение № 746, в частта по т. 16, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. 
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г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
62/11.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно промяна 
характера на собствеността на имот от публична общинска собственост (ПОС) в частна 
общинска собственост (ЧОС). 
Г-н Ячев, моля за становище от Вашата Комисия!  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми колеги, уважаеми 
съграждани, Комисията разгледа Докладна записката на кмета на Община Раковски и 
предлага на Общински съвет – Раковски да промени характера на собствеността за имот в с. 
Момино село. Става въпрос за бивше училище, като променим характера на собствеността 
от публична общинска собственост в частна такава. С 7 гласа – за, на Комисията. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Г-це Сатанска?  
г-жа Ралица Сатанска: Аз имам един въпрос? Имаме ли ясна визия, какво ще се случи със 
сградата на това бивше училище, занапред? 
г-н Георги Лесов: Ами ние тази тема я говорихме няколко заседания! Г-н Кмете? 
г-н Павел Гуджеров: Да, кметът на с. Момино има контакт с човек, който желае там да изгради 
дом за стари хора. И по негово заявление ние тръгнахе по процедурата.  
г-н Георги Лесов: И най-важното - да не оставим тази сграда да падне. Други въпроси, колеги? 
Няма. В такъв случай, моля да гласуваме!  

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

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 764 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Промяна характера на собственосттта на имот от публична общинска собственост 
(ПОС) в частна общинска собственост (ЧОС). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с 
чл.305, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 39, ал. 3 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  
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ОбС гр. Раковски, Пловдивска област обявява за частна общинска собственост 

следния имот - публична общинска собственост: 
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 48948.501.195, с. Момино село, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: За обект – комплекс за образование, ведно с 
построените в имота сгради: СГРАДА № 48948.501.195.1, застроена площ: 400 кв. м., брой 
етажи: 2 (два), предназначение: Сграда за образование; СГРАДА № 48948.501.195.2, 
застроена площ: 251 кв. м. (двеста петдесет и един квадратни метра), брой етажи: 1(един), 
предназначение: Сграда за образование; СГРАДА № 48948.501.195.3, застроена площ: 252 кв. 
м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда. 
 
 
МОТИВИ: Община Раковски е собственик на следния имот по силата на Акт за публична 
общинска собственост №  187/09.11.1999 год., вписан 5001/16.03.2010 г., № 74, т.12, издаден от 
АВ Служба по вписванията – гр. Пловдив, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 
48948.501.195, с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: За 
обект – комплекс за образование, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА № 
48948.501.195.1,  застроена площ: 400 кв. м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Сграда за 
образование; СГРАДА № 48948.501.195.2, застроена площ: 251 кв. м. (двеста петдесет и един 
квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за образование; СГРАДА № 
48948.501.195.3, застроена площ: 252 кв. м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Селскостопанска сграда. 
 Със заповед № РД-14-304/08.07.2008 год. на Министъра на образованието начално 
училище „Отец Паисий” – с. Момино село  е закрито като имуществото на закритото 
училище е общинска собственост. След закриването през 2008 г., вече над 10 години, 
сградата на бившето вече училище не се използва по никакъв начин и не съществуват 
обективни показатели (нарастване броя на учениците в селото или околните села), които да 
обосновават нуждата училището отново да бъде ползвано като такова. 
 С писмо № 1002-149/05.02.2019 год. на Министъра на образованието и науката е 
дадено съгласие  за допускане на устройствена процедура за промяна предназначението 
на УПИ IX-„За училище“, кв.13 по кадастрална карта на с. Момино село и сградите в него в 
УПИ IX- „За обществено и делово обслужване“, с мотиви, че Община Раковски няма 
образователна потребност от имота на закритото начално училище „Отец Паисий“. 
 Отчитайки демографския фактор - селото е с население от 670 души и 
обстоятелството, че  на децата и учениците от селото е осигурен равен достъп до 
образование и факта, че е крайно нередно такава материална база да бъде оставена да се 
руши, при условие,  че би могла да се ползва целесъобразно и за нуждите на гражданите на 
общината, ОбС  - Раковски взима настоящото решение. 
 
 
 

   
 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 66/19.02.2019 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно определяне на представител и 
представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 12.03.2019 г. извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
Г-н Матански!  
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията разгледа Предложението на 
кмета на Община Раковски и единодушно определя Кмета на Община Раковски – Павел 
Андреев Гуджеров, а при невъзможност той да участва, определя зам. кмета на Община 
Раковски – Йовко Романов или друго изрично упълномощено от него лице за представител на 
Община Раковски, който да участва в редовното заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК, което е  насроченото за 12.03.2019 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, предполагам тук няма въпроси? 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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 765 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 12.03.2019 г. от 10:00 ч. извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вързка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 вр. с 
чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите. 

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

 
Р Е Ш И:  

 
І.  Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, а при невъзможност 

той да участва – определя зам. кмет на Община Раковски – Йовко Стефанов Романов, или 
друго, изрично упълномощено от Кмета лице, за представител на Община Раковски, който да 
участва в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив”, 
насрочено за провеждане на 12.03.2019 г. от 10:00 ч. в заседателна зала № 300 в сградата на 
Областна администрация – Пловдив, при обявения в Писмо с Вх. № 15-29-3/14.02.2019 г. от 
Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Даване на предварително съгласие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
Пловдив да поеме финансови задължения в размер на приблизително 17 402 874, 43 лева за 
самоучастието си в рамките на одобреното съфинансиране.  Полагащото се ДДС, 
относимо към стойността на проектното предложение ще бъде в размер на приблизително 
24 003 952, 82 лева. 

2. Други 
 

ІІ. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за приемане на решение за 
поемане на финансови задължения в размер на приблизително 17 402 874, 43 лева за 
самоучастие в рамките на одобреното съфинансиране съгласно точка първа от дневния 
ред. 
 



стр. 11 
 

       III. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на община Раковски Павел 
Андреев Гуджеров, а при невъзможност той да участва, упълномощава Йовко Стефанов 
Романов – Зам.кмет на Община Раковски, или друго - изрично преупълномощено от Кмета 
лице, да гласува в общото събрание съгласно настоящото решение като по въпросите, по 
които Общински съвет не е изразил изрично позицията си с настоящото – по своя преценка и 
усмотрение. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с вх. № 15-29-3/14.02.2019 
г. от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № АВК-02-
17#1/13.02.2019 г.) във връзка с провеждането на извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциация по ВиК – Пловдив, насрочено за 12.03.2019 г. от 10:00 ч., което ще се проведе в 
заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив. В тази връзка към 
писмото са приложени следните документи: Писмо до председателя на  Асоциацията по 
ВиК – Пловдив от Управителя на „ВиК“ ЕООД – Пловдив с Изх. № 08-00-833/08.02.2019 г. 
Съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите представител на общината в 
Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският 
съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в 
заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от 
общинския съвет. Предвид важността на точките по дневния ред, както и обстоятелството, че 
за провеждането на общо събрание на Асоциацията по ВиК е необходим кворум, ОбС  - 
Раковски взима настоящото решение. 

 

   
 

г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 67/19.02.2019 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 земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот № 041006 с НТП- нива, 
местност „Гиевия сай” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ - 041006 - 
Производствена и складова дейност, База за домуване на МПС и офис сграда и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
Г-н Узунов, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Благодаря Ви, г-н Председател! Г-н Кмете, на свое редовно заседание ПК 
ТСУ разгледа предложението на г-н Кмета и на основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл.67а от ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ, с 7 
гласа – за, Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 766 

 
Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от 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 № 041006 с НТП- нива, местност „Гиевия сай” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ-041006-Производствена и складова дейност, База за домуване на МПС и 
офис сграда 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 от ЗУТ, 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 № 041006 с НТП- нива, местност „Гиевия сай” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ-041006-Производствена и складова дейност, База за домуване на МПС и 
офис сграда и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
Обхват: поземлен имот № 041006 с НТП - нива, местност „Гиевия сай” в землището на гр. 
Раковски 
Контактна зона: ПИ № 041004; ПИ № 041005; ПИ № 041009; ПИ № 041007 и ПИ № 041035 - 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 поземлен имот № 041006 с НТП - нива, местност „Гиевия сай” в землището на гр. 
Раковски, за образуване на УПИ-041006 - Производствена и складова дейност, База за 
домуване на МПС и офис сграда. 
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-041006-
Производствена и складова дейност, База за домуване на МПС и офис сграда: 
          - поземлен имот ПИ № 041035-полски път-публична общинска собственост 
          - поземлен имот ПИ № 000647-пасище, мера -публична общинска собственост 
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   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
          - поземлен имот ПИ № 041035-полски път-публична общинска собственост 
          - поземлен имот ПИ № 000647-пасище, мера -публична общинска собственост 
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
   3.4. Възлага на Анка Генова Кайсарска, с административен адрес гр. Раковски, ул. „Димчо 
Дебелянов“ № 4, като собственик на поземлен  имот № 041006 с НТП - нива, местност „Гиевия 
сай” в землището на гр. Раковски, да проведе процедура за промяна на предназначението 
на части от поземлен имот № 041035-полски път-публична общинска собственост и поземлен 
имот ПИ № 000647-пасище, мера -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. №  94А-252-2/12.02.2019 
г. на Анка Генова Кайсарска, чрез пълномощник инж. Недялка Атанасова Коева, собственик   
на поземлен имот № 041006 с НТП - нива, местност „Гиевия сай” в землището на гр. Раковски, 
за образуване на УПИ-041006 - Производствена и складова дейност, База за домуване на 
МПС и офис сграда и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
Към искането са приложени следните документи: Решение № КЗЗ-27 от 20.12.2018 г. на МЗХГ, 
Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив, Комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, Техническо 
задание за изработване на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, 
Основни данни за имотите в съществуващо положение, Документ за собственост и 
Пълномощно. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № ОбС - 68/20.02.2019 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно промяна формата на 
собственост на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми колеги, Комисията 
разгледа Предложението на Кмета на Община  Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски да одобри промяна формата на собственост на имотите от публична общинска в 
частна общинска собственост. Става въпрос за два имота, находящи се в землището на гр. 
Раковски, бивши пасища и мери, които са престанали да изпълняват тези си характеристики, 
съгласно становище от Началника на ОС” Земеделие”, гр. Раковски.  
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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 767 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

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

Р Е Ш И:  
 

ОбС гр. Раковски, Пловдивска област обявява за частна общинска собственост 
следните имоти: 
      - ПИ № 000048 с площ 0,347 дка, находящ  се в гр. Раковски, Общ. Раковски, Пловдивска 
област, местността „Гиевия сай , АОС № 2393/13.10.2009 год.; 
      - ПИ № 727149 с площ 2,013 дка, находящ  се в гр. Раковски, Общ. Раковски, Пловдивска 
област, местността „Джуганова могила“, АОС № 2691/02.11.2009 год. 
  
 
МОТИВИ: С решения № 720 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 46/19.12.2018 г.  
и  № 706 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 45/28.11.2018 г. е дадено 
съгласие за промяна НТП на гореописаните имоти – публична общинска собственост/ПОС/, 
съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ.                                 
    В тази връзка Началникът на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ назначава 
комисия и след извършена проверка на място и съставени констативни протоколи от 
04.02.2019 год. на комисията е извършена промяна в НТП на имотите, описани по-горе от 
“Пасище, мера” в „Нива”. 
Тъй като тези имоти са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, ОбС – 
Раковски взима настоящото решение.  
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 69/20.02.2019 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно даване на предварително 
съгласие за изменение на  ПУП-ПР на с. Белозем, Пловдивска област. 
Г-н Узунов, моля отново за становище от Вашата Комисия!  
г-н Виктор Узунов: Благодаря, г-н Председател! На свое редовно заседание ПК ТСУ разгледа 
предложението на г-н Кмета. Потъпило е положително становище от кмета на с. Белозем - г-н 
Иван Тачев. С 7 гласа – за, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предлага на Общински 
съвет да бъде одобрено промяната на плана за регулация в Белозем, съгласно 
предложението.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, въпроси? Г-це Сатанска? 
г-жа Ралица Сатанска: Имаме ли информация какви са инвестиционните намарения на 
господина, който иска да закупи този имот? 
г-н Георги Лесов: Към момента става въпрос само за изменение на ПУП-а. Вече за…, както 
споменахте Вие относно закупуване все още… 
г-жа Ралица Сатанска: Защото видях, че в молбата му пише, че има инвестиционни 
намерения и затова… 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Тачев, Вие можете ли да отговорите на въпроса?  
г-н Георги Лесов: Какви са намеренията на г-н Терзийски?  
г-н Иван Тачев: При разговор с него, самият имот е вдаден малко навътре към неговия. Без 
малко 500 кв. м. е имота. Просто иска да уеднакви имота, да е равен отвсякъде. Това е 
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идеята.  Човекът е кръчмар, най-вероятно няма да прави кръчма отново там. Той е общински и 
има желание да го закупи. 
г-н Павел Гуджеров: Общо взето окрупнява си неговия имот. 
г-н Георги Лесов: Други 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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 768 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР на с. Белозем, Пловдивска 
област, одобрен със заповед № АБ-45/1992 год., изменен със заповед № АБ -119/13.10.2014 
год. за  УПИ ХVII-1701, кв. 51 по плана на с. Белозем, Пловдивска област. 
 
 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
             1. Дава съгласие  за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХVII-1701 за „Детска площадка и 
парк“, кв. 51 по плана на с. Белозем, Пловдивска област, като същия се преотреди за 
„Жилищно застрояване“. 

            2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
      
МОТИВИ: Със заповед № АБ-45/1992 год. е одобрен плана на с. Белозем, Пловдивска област. 

Със заповед № АБ -119/13.10.2014 год. на Кмета на Общината е одобрено изменение на 
кадастралния план  и на ПУП-ПР, като УПИ ХVII, кв. 51 е отреден за „Детска площадка и парк“, 
а в кадастралния план е нанесен поземлен имот № 1701. 
    В Община Раковски е постъпило Заявление, Вх.№ 94Д-688-3/03.12.2018 год. от Деян Петров 
Терзийски от с. Белозем, ул. „Албена“ № 10 за закупуване на горепосочения имот, като същия  
е ползвател на имота за срок от 5 години, съгласно Договор № 20 за учредено право на 
ползване, сключен на  02.12.2014 год. 
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    Проектът се изготвя по искане на Деян Петров Терзийски, с възложител Община Раковски и 
се състои в следното: 

-  УПИ ХVII-1701, за „Детска площадка и парк“, кв. 51 по плана на с. Белозем, Пловдивска 
област се отрежда за „Жилищно застрояване“. С изменението на ПУП-ПР не се правят 
други корекции.  

В тази връзка е изготвена сцица-приложение (техническо задание), представено от  
възложителя. Срокът по чл. 208 от ЗУТ е изтекъл. 
 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 70/20.02.2019 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно актуализиране на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.”, във 
връзка с отдаване под наем на терени – публична общинска собственост за поставяне на 
ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми колеги, Комисията 
разгледа предложението на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски да одобри схема за поставяне на ВПС, след провеждане на търг с явно наддаване 
за срок от 10 години. Става въпрос за павилиони тип „Лафка”, които да бъдат поставени в 
Индустриална зона – Раковски и два на булеварда в гр. Раковски. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги?  
г-жа Ралица Сатанска: Аз имам едно предложение… да коригираме цената от 6 лв. на км., 
да е 10 лв.  
г-н Георги Лесов: Значи, 10 лв. е началната тръжна цена на павилионите, които са в Раковски, 
съгласно Наредбата. Към момента мисля, че Стряма и Белозем попадат в следващата зона 
– втора зона. Те мисля, че са на 6 лв. - начална цена. И отделно мисля, че за населените 
места Шишманци, Чалъкови, Болярино, там на 4 лв., мисля. И пак казвам това е начална 
тръжна цена. А и плюс това тя е минималната и винаги има една стъпка при провеждането 
на тръжните процедури.  
г-н Павел Гуджеров: Аз предполагам, че те са наясно, че от тази цена не може да избягаме. 
Тези цени ги вдигнахме с Ваше решение в началото на мандата.  
г-н Георги Лесов: Други въпроси или предложения? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18 
Против: 0        
Възд.се: 2                        
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 



стр. 17 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 769 

 
Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2019 г.”, във връзка с отдаване под наем на терени – публична 
общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 
 
На основание: чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16 от НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат включени в „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.”, приета с  Решение 
№ 742, взето с протокол 48/30.01.2019 г., и отдадени под наем следните имоти – публична 
общинска собственост: 
 
1.1 Два броя терени за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от по 4.30 кв. м. и 

обща площ от 8.60 кв. м., находящи се в уличното пространство на улица “Индустриален 
път №1” /пред Кауфланд/ по ПУП-ПРЗ на с. Стряма, съгласно одобрена схема и Решение 
V, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 105.337 в местността „Шипа“, с. 
Стряма; 

1.2 Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на улица “Индустриален път №2” /пред Зобеле/ по ПУП-ПРЗ на с. 
Стряма, съгласно одобрена схема и Решение VІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на 
ЕСУТ, в ПИ № 105.318 в местността „Шипа“, с. Стряма; 

1.3 Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на улица “Индустриален път №1” /пред АББ/ по ПУП-ПРЗ на с. 
Стряма, съгласно одобрена схема и Решение VІІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на 
ЕСУТ, в ПИ № 105.337 в местността „Шипа“, с. Стряма; 

1.4 Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на бул. „Г. С. Раковски”, гр. Раковски, съгласно одобрена схема и 
Решение VІІІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 502.9651, гр. Раковски; 

1.5 Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на бул. „Г. С. Раковски”, гр. Раковски, съгласно одобрена схема и 
Решение ІX, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 501.9582, гр. Раковски. 

 
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен търг с явно наддаване. 
3. Отдаването под наем да бъде за срок от 10 /десет/ години. 
4. Определя следните тръжни условия съгласно чл. 56 от ЗУТ: 
        - терените да се използват за поставяне на ВПС, които ще извършват търговска дейност; 
5. Определя начална тръжна цена в размер на 6 /шест/ лева за кв. м. за имотите в 
землището на с. Стряма, и в размер на 10 /десет/ лева за кв. м. за имотите на територията 
на гр. Раковски, съгласно чл. 2, т. 9, б. а) и б) от Наредба за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на имоти общинска собственост на Община Раковски. 
                

 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Писмо с Вх. № 94Ч-158-
1/25.01.2019 г. „Табак Маркет” АД, с което се иска разрешение за поставяне на 6 бр. 
временно-преместваеми съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ с цел извършване на търговска 
дейност съгласно схеми, одобрени от гл. архитект на общината, както следва: 

1. Два броя терени за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от по 4.30 кв. м. и 
обща площ от 8.60 кв. м., находящи се в уличното пространство на улица 
“Индустриален път №1” /пред Кауфланд/ по ПУП-ПРЗ на с. Стряма, съгласно одобрена 
схема и Решение V, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 105.337 в 
местността „Шипа“, с. Стряма; 
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2. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на улица “Индустриален път №2” /пред Зобеле/ по ПУП-ПРЗ на с. 
Стряма, съгласно одобрена схема и Решение VІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на 
ЕСУТ, в ПИ № 105.318 в местността „Шипа“, с. Стряма; 

3. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на улица “Индустриален път №1” /пред АББ/ по ПУП-ПРЗ на с. 
Стряма, съгласно одобрена схема и Решение VІІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. 
на ЕСУТ, в ПИ № 105.337 в местността „Шипа“, с. Стряма; 

4. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на бул. „Г. С. Раковски”, гр. Раковски, съгласно одобрена схема 
и Решение VІІІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 502.9651, гр. 
Раковски; 

5. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на бул. „Г. С. Раковски”, гр. Раковски, съгласно одобрена схема 
и Решение ІX, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 501.9582, гр. Раковски. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
71/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно осигуряване 
на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 
Раковски” за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР). 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да вземе решение за 
предоставяне на безлихвен заем на „МИГ – Раковски” в размер на 50 000 лв. за срок до 
31.12.2019 г.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Аз бих искал да се въздържа от гласуване! 
г-н Георги Лесов: Добре. Предполагам по същата причина, по която аз също си давам отвод, 
понеже тази точка ме поставя в конфликт на интереси. Както знаете всички съм председател 
на управителния съвет на Местната инициаивна група. А г-н Матански е член на Общото 
събрание. Предложения, въпроси? Няма. Моля в такъв случай да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 18 
За: 18 
Против: 0          
Възд.се: 0                      
                    
                                            

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЛЕСОВ И Г-Н РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ НЕ ГЛАСУВАТ ПОДАРИ 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! 
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Р Е Ш Е Н И Е № 770 

 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие (ВОМР). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 104, ал. 1, точка 5 и ал. 4 от Закона за 
публичните финанси (ЗПФ). 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет при Община Раковски взема решение  
 Община Раковски да предостави на СНЦ „Местна инициативна група Раковски“ 
безлихвен заем в размер на 50`000 лв. (петдесет хиляди лева) за изпълнение на Стратегията за 
водено от общностите местно развитие за срок до 31.12.2019 г. относно изпълнение на 
дейностите и разходите за управление и популяризиране на МИГ - Раковски, както и да 
реализира приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   
 
 
МОТИВИ: Постъпила е Молба с Вх. № 94М-757-1/19.01.2019 г. от Мария Йосифова Гиева като 
Изп. директор на СНЦ „МИГ - Раковски“ във връзка с предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  
    В молбата се сочи, че Сдружение „Местна инициативна група Раковски” не разполага със 
собствени финансови средства за изпълнение относно погасяване на лихви по бъдещ 
банков заем и няма активи, които да представи като обезпечение, за да получи кредит за 
финансиране на дейността си.  
    С оглед тези обстоятелства, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 
Раковски”, моли да им бъде предоставен безлихвен заем в размер на 50`000 лв. (петдесет 
хиляди лева) за срок до приключване на бюджетната година (31.12.2019 г.) на основание чл. 
104, ал. 1, точка 5 и ал. 4 от Закона за публичните финанси. 
 

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Единадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
72/20.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно 
обезпечаване дейността на МИГ-Раковски чрез издаване на Запис на заповед във връзка с 
Подписано от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” 
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие с № 
РД 50-199/29.11.2016г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ (ВОМР) от Програмата за селските райони за периода 2014 – 2020г. с определен 
размер за публичен принос за изпълнение на проекти. 
Г-жо Кориновска, моля отново за становището на Вашата Комисия! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от Кмета на Общиан Раковски и предлага на Общински съвет да одобри 
подписването на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” в размер 100 на 100 от 
стойността на авансовото плащане, а именно 126 557,27 лв. (сто двадесет и шест хиляди 
петстотин петдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) до юни 2020 г. С 6 гласа – за. 
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г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Аз отново искам да се въздържа от гласуване по същата причина. 
г-н Георги Лесов: Да, благодаря! Аз също си давам отвод за тази точка. Въпроси, колеги? 
Няма. В такъв случай, моля да гласувате! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 18 
За: 18 
Против: 0     
Възд.се: 0                   
                                                                                                 

 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЛЕСОВ И Г-Н РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ НЕ ГЛАСУВАТ ПОДАРИ 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! 
 
 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 771 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Необходимост от обезпечаване дейността на МИГ-Раковски чрез издаване на 
Запис на заповед във връзка с Подписано от Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от 
общностите местно развитие с № РД 50-199/29.11.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за селските райони за 
периода 2014 – 2020г. с определен размер за публичен принос за изпълнение на проекти. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
    На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), Общински съвет при Община Раковски одобрява подписването на 
Запис на заповед, издаден в полза на Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 121100421 в 
размер сто на сто от стойността на авансовото плащане, а именно - 126`557,27 лв. (сто 
двадесет и шест хиляди петстотин петдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки ) със 
срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на 
„Местна инициативна група – Раковски”, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 
6 (шест) месеца, т. е. до юни 2020 г. 
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МОТИВИ: Във връзка с подписаното Споразумение от Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” е необходимо да бъде одобрен Запис на заповед, издаден в 
полза на Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 121100421 в размер сто на сто от стойността 
на авансовото плащане, а именно - 126`557,27 лв. (сто двадесет и шест хиляди петстотин 
петдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) със срок за предявяване на 
плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на „Местна инициативна 
група – Раковски”, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца, т. е. 
до юни 2020 г.  
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
76/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно одобряване 
на проект за ПУП-Парцеларен план за  „Трасе на Електропровод и Водопровод“ и „Трасе за 
проектиране на пътен достъп“, за  захранване  на УПИ-144018-обществено  и  делово  
обслужване. 
Г-н Узунов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Благодаря Ви, г-н Председател! На свое редовно заседание ПК „ТСУ” 
разгледа Предложението на г-н Кмета 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 на одобри проекта на ПУП – ПП за 
осигуряване на трасета за водопровод и трасе за проектиране на пътен достъп, съгласно 
предложението. 7 гласа – за. 
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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 772 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и 
Водопровод“ и „Трасе за проектиране на пътен достъп“, засягащи ПИ № 000042 - път II-56 
„Брезово-Пловдив“ - частна държавна собственост; ПИ № 143007 – нива - частна собственост; 
ПИ № 144.018 – нива - частна собственост; ПИ № 144.013 – нива - частна собственост; ПИ № 
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144.014 - нива-частна собственост; ПИ № 144.015 – нива - частна собственост и ПИ № 000.809 -
полски път - публична общинска собственост, за захранване на УПИ-144018 - обществено и  
делово  обслужване. 
 
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, проект за ПУП-
Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и Водопровод“ и „Трасе за проектиране на 
пътен достъп“, засягащи ПИ № 000042 - път II-56 „Брезово-Пловдив“ - частна държавна 
собственост; ПИ № 143007 – нива - частна собственост; ПИ № 144.018 – нива - частна 
собственост; ПИ № 144.013 – нива - частна собственост; ПИ № 144.014 – нива – частна 
собственост; ПИ № 144.015 – нива - частна собственост и ПИ № 000.809 - полски път - публична 
общинска собственост, за  захранване  на УПИ-144018 - обществено  и   делово  обслужване. 
(Решение № II, взето с Протокол №38 от 24.10.2018г. на  ЕСУТ при община  Раковски ). 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд гр. Пловдив. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА Раковски е постъпило Искане, Вх.№ 94Ю-169-1 от 22.10.2018 
г. на Юсеин Севджетов Алиев,  за одобряване  на  проект за ПУП-Парцеларен план за „Трасе 
на  Електропровод и Водопровод“ и „Трасе за проектиране на пътен достъп“, засягащи  ПИ № 
000042 -път II-56 „Брезово-Пловдив“ - частна държавна собственост; ПИ № 143007 – нива - 
частна собственост; ПИ № 144.018 – нива - частна собственост; ПИ № 144.013 – нива - частна 
собственост; ПИ № 144.014 – нива - частна собственост; ПИ № 144.015 – нива - частна 
собственост и ПИ № 000.809 - полски път - публична общинска собственост, за  захранване  
на УПИ-144018-обществене и  делово обслужване. 
Към искането са приложени  следните  документи:  Решение № 484, взетo с Протокол № 31 
от 30.11. 2017 г.;  Решение КЗЗ-8 от 11.10.2018 г. на МЗХ, Комисия за  земеделски земи; Искане, 
Вх. № 94Ю-169-1 от 22.10.2018 г., Препис от Решение № II, взето с Протокол № 38 от 24.10.2018 г. 
на ЕСУТ при община Раковски; Съобщение на община Раковски, Изх. № 94Ю-169-1 от 
30.10.2018 г. и Акт за постъпили възражения от 18.12.2018 г. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Тринадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
78/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно приемане 
на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията по законност и обществен ред 
се запозна с така предложената Общинска програма за закрила на детето за 2019 г., която е 
изготвена от Татяна Бакова – зам. кмет на Община Раковски и е съгласувана от Мирослав 
Милев, който е старши юрисконсулт и предлага единодишно на Общински съвет – Раковски 
да бъде приета. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0    
Възд.се: 0                         
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1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 773 

 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 

На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за закрила на детето. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. за Община Раковски. 
 
Приложение: Общинска програма за закрила на детето 2019 г. 
                                                                                                                                                                                                     
 
МОТИВИ: Комисията за закрила на детето /определена със Заповед на Кмета № ДЗ-
10/14.01.2019 г./ е изготвила след проведено заседание  -- Общинска програма за закрила на 
детето за 2019 г., съобразно потребностите на децата и техните семейства. 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
80/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно 
актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост и 
провеждане на публичен търг с явно наддаване. 
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 продажбата на описаните имоти чрез провеждане на търг с явно 
наддаване при първоначални цени, както следва: (по – голямата част от имотите са в 
ромските махали на Ген. Николаево в гр. Раковски и Секирово, гр. Раковски).  
Първият имот е 502.2181 с площ 424 кв. м. - първоначална тръжна цена 3 500 лв.  
Следващият имот е 502.2249, гр. Раковски, кв. Секирово, както и първия имот е в кв. Секирово 
– 452 кв. м. – 3 800 лв.  
Следващия имот е в Ген. Николаево в гр. Раковски 501.2631 – 639 кв. м. – 5 200 лв.  
Следващият имот е отново в кв. Ген. Николаево на гр. Раковски, 501.2471 - 424 кв. м.  – 3 500 лв. 
Следващият имот е отново в кв. Ген. Николаево на гр. Раковски, 502.2429  - 599 кв. м., 
Комисията предлага да НЕ продаваме този имот.  



стр. 24 
 

Следващият имот отново е в кв. Ген. Николаево – 502.2492 – 510 кв. м. – 4 100 лв. – 
първоначална тръжна цена.  
Следващият имот е отново в Ген. Николаево на гр. Раковски 501.2683 – 697 кв. м. – 16 000 лв. 
първоначална тръжна цена. И последният имот е УПИ II – 342 кв. 48 по рег. план на с. Болярино 
– 760 кв. м. – 5 000 лв. Това е предложението на Комисията. 
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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 774 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г., приета с  Решение № 742 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 48/30.01.2019 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 2019 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.”, приета с Решение № 742 на 
Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. следните имоти – ЧОС: 

Имот № 502.2181, за който е образуван 
УПИ XIII-2181, от кв. 151 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Секирово 
жил. строителство 424 2214/11.05.2009 г. 

Имот № 502.2249, за който е образуван 
УПИ XII-2249, от кв. 156 по регулационния 

жил. строителство 452 3138/09.03.2010 г. 

Данни за имота Предназначение 
Площ в 

кв.м. 
Акт за общинска 

собственост 
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план на гр.Раковски, кв. Секирово 

Имот № 501.2631, за който е образуван УПИ  
V - 2631 от кв. 142 по регулационния план 
на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево 

жил. строителство 639 3033/16.02.2010 г. 

Имот № 501.2471, за който е образуван УПИ 
LIV - 2471 от кв. 126 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Генерал 
Николаево 

жил. строителство 424 2193/07.05.2009г. 

Имот № 501.2492, за който е образуван УПИ  
LII - 2492 от кв. 126 по регулационния план 

на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево 
жил. строителство 510 2909/04.02.2010 г. 

Имот № 501.2683, за който е образуван УПИ  
ХII – 2683 от кв.512 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Генерал 
Николаево 

жил. строителство 697 2187/27.04.2009 г. 

Имот УПИ  II - 342 от кв. 48 по 
регулационния план на с. Болярино 

жил. строителство 760 4265/08.11.2017 г. 

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

Имот № 502.2181, за който е образуван 
УПИ XIII-2281, от кв. 151 по регулационния 

план на гр.Раковски, кв. Секирово 
жил. строителство 424 2214/11.05.2009 г. 

Имот № 502.2249, за който е образуван 
УПИ XII-2249, от кв. 156 по регулационния 

план на гр.Раковски, кв. Секирово 
жил. строителство 452 3138/09.03.2010 г. 

Имот № 501.2631, за който е образуван УПИ  
V - 2631 от кв. 142 по регулационния план 
на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево 

жил. строителство 639 3033/16.02.2010г. 

Имот № 501.2471, за който е образуван УПИ 
LIV - 2471 от кв. 126 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Генерал 
Николаево 

жил. строителство 424 2193/07.05.2009 г. 

Имот № 501.2492, за който е образуван УПИ  
LII - 2492 от кв. 126 по регулационния план 

на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево 
жил. строителство 510 2909/04.02.2010 г. 

Имот № 501.2683, за който е образуван УПИ  
ХII – 2683 от кв.512 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Генерал 
Николаево 

жил. строителство 697 2187/27.04.2009 г. 

Имот УПИ  II - 342 от кв. 48 по 
регулационния план на с. Болярино 

жил. строителство 760 4265/08.11.2017 г. 

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

Имот № 502.2181, за който е образуван 
УПИ XIII-2281, от кв. 151 по регулационния 

план на гр.Раковски, кв. Секирово 
жил. строителство 424 3 500 лв. 

Имот № 502.2249, за който е образуван 
УПИ XII-2249, от кв. 156 по регулационния 

план на гр.Раковски, кв. Секирово 
жил. строителство 452 3 800 лв. 

Имот № 501.2631, за който е образуван УПИ  
V - 2631 от кв. 142 по регулационния план 
на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево 

жил. строителство 639 5 200 лв. 

Имот № 501.2471, за който е образуван УПИ 
LIV - 2471 от кв. 126 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Генерал 
Николаево 

жил. строителство 424 3 500 лв. 

Имот № 502.2492, за който е образуван УПИ  
LII - 2492 от кв. 126 по регулационния план 
на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево,  

жил. строителство 510 4 100 лв. 

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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Имот № 501.2683, за който е образуван УПИ  
ХII – 2683 от кв.512 по регулационния 

план на гр. Раковски, кв. Генерал 
Николаево 

жил. строителство 697 16 000 лв. 

Имот УПИ  II - 342 от кв. 48 по 
регулационния план на с. Болярино  

жил. строителство 760 5 000 лв. 

 
6. 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. № 94Д-112-1/22.01.2019г. от Добринка Милкова Мурджева – за закупуване 
на следният  имоти –  частна общинска собственост:  

 имот № 502.2181, за който е образуван УПИ XIII-2281, от кв. 151 по 
регулационния план на гр.Раковски, кв. Секирово,  
АОС № 2214/11.05.2009 г. 

2. вх. № 94Т-1351-1/22.01.2019г. от Тошка Иванова Манавска - за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост:  

 имот № 502.2249, за който е образуван УПИ XII-2249, от кв. 156 по 
регулационния план на гр.Раковски, кв. Секирово,  
АОС № 3138/09.03.2010 г. 

3. вх. № 94М-1918-1/23.01.2019г. от Милко Георгиев Янков – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 имот № 501.2631, за който е образуван УПИ  V - 2631 от кв. 142 по 
регулационния план на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 
3033/16.02.2010 г. 

4. вх. № 94Е-140-1/29.01.2019г. от Емил Илиев Евтимов – за закупуване на поземлени имоти 
– частна общинска собственост: 

 имот № 501.2471, за който е образуван УПИ LIV - 2471 от кв. 126 по 
регулационния план на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 
2193/07.05.2009г. 

5. вх. № 94Г-220-1/04.02.2019г. от Георги Атанасов Дойчев – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 имот № 501.2429, за който е образуван УПИ  XXVI - 2429 от кв. 1 по 
регулационния план на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 
177/08.11.1999 г. 

6. вх. № 94A-1205-1/07.02.2019г. от Анка Георгиева Манавска – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 имот № 501.2492, за който е образуван УПИ  LII - 2492 от кв. 126 по 
регулационния план на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 
2902/04.02.2010 г. 

7. вх. № 94С-1715-1/13.02.2019г. от Стефан Тодоров Чочев – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 имот УПИ  II - 342 от кв. 48 по регулационния план на  
с. Болярино,  АОС № 4265/08.11.2017 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 имотите има изготвени пазарни оценки 
от лицензиран оценител. Общински съвет определя начална тръжна цена съгласно 
решението си.  
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Петнадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
81/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно одобряване 
бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020 - 2022 г. на Община Раковски. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
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Раковски да одобри бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020 - 2022 г. на 
Община Раковски. С 6 гласа – за. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Знаете, тази прогноза е 
индикативна, тя търпи промени ежемесечно. Няма. Моля да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 17 
Против: 0          
Възд.се: 3 
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Петко Димитров Колев – възд. се  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 775 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Одобряване бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020 - 2022 г. 

на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на община Раковски и съобразно указанията на 
Министерство на финансите БЮ № 1/08.02.2019 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 83,  ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 52 от 31 януари 2019 г. за бюджетната 
процедура за 2020 г. и писмо изх. № БЮ-1 от 8 февруари 2019 г. на Министерство на 
финансите, Общински съвет – Раковски: 

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Раковски, съгласно 
Приложение № 8 към Писмо, Изх.№ БЮ-1 от 8 февруари 2019 г. на Министерство на 
финансите. 

2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020-2022 г. на 
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община Раковски, съгласно Приложение № 6г към писмо изх.№ БЮ-1 от 8 февруари 2019 г. 
на Министерство на финансите. 

3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 
разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2020-2022 г. на община Раковски, 
съгласно Приложение № 1а към Писмо, Изх.№ БЮ-1 от 8 февруари 2019 г. на Министерство 
на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на 
„МБАЛ Раковски”ЕООД, гр. Раковски, съгласно Приложение №10а към писмо изх.№ БЮ-1 от 8 
февруари 2019 г. на Министерство на финансите. 

5. Одобрява Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за 
периода 2020-2022 г., съгласно Приложение №8а към Писмо, Изх. № БЮ-1 от 8 февруари 2019 
г. на Министерство на финансите. 

6. Одобрява Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата  
за периода 2020-2022 г. по бюджета на общината, съгласно Приложение №7в към Писмо, Изх. 
№ БЮ-1 от  8 февруари 2019 г. на Министерство на финансите. 

 
 
МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 52 от 31 януари 2019 г. се определя бюджетната 
процедура за 2020 г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на 
бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели 
от единната бюджетна класификация.  

 С Писмо Изх.№  БЮ-1 от 8 февруари 2019 г. на Министерство на финансите са 
дадени указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г. 

 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 
параметри в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019 г. за финансиране на 
местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за 
общината, приети с бюджета за 2019 г. Трансферите за местните дейности и целевата 
субсидия за капиталови разходи за периода 2020-2022 г. са разчетени в съответствие с 
одобрените държавни трансфери, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Р 
България за 2019 г. Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на 
събираемостта им през предходните три години и в съответствие с приетите размери на 
местните данъци и такси в общинските наредби.  

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

Размерите на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 
свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл. 3 ал. 3 и чл. 20 ал. 1 т. 1 
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на 
обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  
♦ Общите  изисквания и насоките  за разработване  на  бюджетните  прогнози  за 2020 
- 2022 г., съгласно раздели І, ІІ и ІІІ от писмо БЮ №1/08.02.2019 г. на МФ;  
♦ Приетата от общинския съвет Наредба за  условията и реда за съставяне  на 

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

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

приоритетите на местната общност.  
Разходите за периода 2020-2022 г. са ограничени до размера на собствените приходи 

и трансфери, като не  е  допуснато планиране  на разходи, срещу  които няма очаквани 
постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 
общината по години за периода 2020-2022 г. е изготвена  по функции и групи.  

В прогнозата  2020-2022  г. съгласно указанията на МФ  не  са планирани разходи за 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

 Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в 
местните дейности, утвърдена с бюджет 2019 г. Прогнозите за осигурителните вноски са 
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изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, 
ДЗПО и ЗОВ.  

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

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

 Съгласно Писмо, Изх. № БЮ-1 от 8 февруари 2019 г., кметът на общината е 
задължен да представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2020-2022г. 
и за болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето 
внимание Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите 
и пасивите с отчетни данни за 2017 и 2018 г., разчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020-
2022г. на „МБАЛ Раковски” ЕООД. 

 
   

 
г-н Георги Лесов: Шестнадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
83/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно издаване на 
записна заповед на Община Раковски в полза на ДФ "Земеделие" на стойност 163 891.34 лв., 
обезпочаващ 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № 16/07/2/0/00130 от 
27.04.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект "Модернизация и разширяване на 
местната транспортна инфраструктура чрез реконструкцията на част от уличната мрежа 
на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. 
Раковски  "Васил Петлешков", "Стефан Стамболов", "Котел" и "Димчо Дебелянов", сключен 
между Община Раковски и ДФ "Земеделие". 
Г-жо Кориновска, отново Вашата Комисия е водеща! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от Павел Гуджеров и предлага на Общински съвет да упълномощи Кмета на 
Община Раковски да подпише запис за заповед в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 163 
891, 43 лв. за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 7.2. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, предполагам всички сте запознати с 
тази процедура!  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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 776 

 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Издаване на запис на заповед от община Раковски в полза на ДФ „Земеделие” на 

стойност 163 891.34 лв. (сто шестдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и един лева и 
тридесет и четири стотинки), обезпечаващ 100% /сто процента/ от заявения размер на ДДС 
към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
договор № 16/07/2/0/00130 от 27.04.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„"Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура чрез 
реконструкцията на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област 
Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. Раковски „Васил Петлешков“, „Стефан 
Стамболов“, „Котел“ и „Димчо Дебелянов“, сключен между Община Раковски и ДФ 
„Земеделие”. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Раковски  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  
163 891.34  лв. (сто шестдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и един лева и тридесет и 
четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от ДДС върху заявения размер на авансово 
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00130 
от 27.04.2018 г. подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „"Модернизация и разширяване на 
местната транспортна инфраструктура чрез реконструкцията на част от уличната мрежа на 
град Раковски, община Раковски, област Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. 
Раковски „Васил Петлешков“, „Стефан Стамболов“, „Котел“ и „Димчо Дебелянов“, сключен 
между Община Раковски и ДФ „Земеделие. 
 

2. Възлага на кмета на община Раковски да подготви необходимите документи за 
получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № 16/07/2/0/00130 и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие”. 
 
МОТИВИ:  На 27.04.2018 год. беше подписан горецитираният договор между Община 
Раковски и ДФ „Земеделие“ в тази връзка беше отправено искане за авансова плащане в 
размер на 846 205.46  лв. (осемстотин четиридесет и шест хиляди двеста и пет лева и 
четиридесет  и шест стотинки лв.), същото е без начислен ДДС. За усвояване на Данък 
добавена стойност, който е финансиран от националното съфинансиране по настоящата 
мярка следва да бъде издадена отделна запис на заповед и изпълнена процедура по 
правилата на Държавен Фонд „Земеделие“. 
 

Получаването на аванс и сто процента ДДС към същия ще осигури безпрепятствено и 
нормално протичане на дейностите по проекта.   

Размерът на сумата за запис на заповед за ДДС е 163 891.34  лв. (сто шестдесет и три 
хиляди осемстотин деветдесет и един лева и тридесет и четири стотинки) 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
84/22.02.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
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собственост за 2019 г.”, във връзка с отдаване под наем на имоти  – частна общинска 
собственост. 
Г-н Ячев, моля за становище от Вашата Комисия! 
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 и отдаванто под наем на 
имоти – ЧОС в землището на с. Чалъкови, земеделска земя за срок от 10 години. 7 гласа – за. 
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   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 777 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г.”, във връзка с отдаване под наем на имоти  – частна 
общинска собственост. 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал.1 и ал. 2 от ЗОС  и чл. 20 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на 
Община Раковски, във връзка с чл. 3, т. 2 от Наредбата за базисните (начални) цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 742, взето с протокол № 48 от 
30.01.2019 г. следните имоти – общинска собственост: 
 

№ № НТП Категория ЗЕМЛИЩЕ ПЛОЩ АОС СОБСТВЕНИК 

по 
ре
д 

на 
имот 

 
 

 (дка.)   

1 186001 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,330 2797/18.12.2009г. Общ. Раковски 

2 186002 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,998 2798/18.12.2009г. Общ. Раковски 
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3 186003 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,003 2799/18.12.2009г. Общ. Раковски 

4 186004 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2800/18.12.2009г. Общ. Раковски 

5 186005 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2801/18.12.2009г. Общ. Раковски 

6 186006 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2802/18.12.2009г. Общ. Раковски 

7 186007 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2803/18.12.2009г. Общ. Раковски 

8 186008 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2804/18.12.2009г. Общ. Раковски 

9 186011 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2807/18.12.2009г. Общ. Раковски 

10 186012 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2808/18.12.2009г. Общ. Раковски 

11 186013 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2809/18.12.2009г. Общ. Раковски 

12 186014 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2810/18.12.2009г. Общ. Раковски 

13 186015 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2811/18.12.2009г. Общ. Раковски 

14 186016 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2812/18.12.2009г. Общ. Раковски 

15 186017 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2813/18.12.2009г. Общ. Раковски 

16 186018 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2814/18.12.2009г. Общ. Раковски  

17 186019 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2815/18.12.2009г. Общ. Раковски 

18 186020 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2816/18.12.2009г. Общ. Раковски 

19 186021 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2817/18.12.2009г. Общ. Раковски  

20 186022 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2818/18.12.2009г. Общ. Раковски 

21 186023 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2819/18.12.2009г. Общ. Раковски 

22 186024 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2820/18.12.2009г. Общ. Раковски 

23 186025 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2821/18.12.2009г. Общ. Раковски 

24 186026 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2822/18.12.2009г. Общ. Раковски 

25 186027 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2823/18.12.2009г. Общ. Раковски 

26 186028 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2824/18.12.2009г. Общ. Раковски 

27 186029 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2825/18.12.2009г. Общ. Раковски 

28 186030 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2826/18.12.2009г. Общ. Раковски 

29 186031 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2827/18.12.2009г. Общ. Раковски 

30 186032 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2828/18.12.2009г. Общ. Раковски 

31 186033 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2829/18.12.2009г. Общ. Раковски 

32 186035 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2830/18.12.2009г. Общ. Раковски 

33 186036 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2831/18.12.2009г. Общ. Раковски 

34 186037 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2832/21.12.2009г. Общ. Раковски 

35 186038 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2833/21.12.2009г. Общ. Раковски 

36 186039 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2834/21.12.2009г. Общ. Раковски 

37 186040 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2835/21.12.2009г. Общ. Раковски 

38 186041 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2836/21.12.2009г. Общ. Раковски 

39 186042 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2837/21.12.2009г. Общ. Раковски 

40 186043 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2838/21.12.2009г. Общ. Раковски 

41 186044 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,414 2839/21.12.2009г. Общ. Раковски 

42 186045 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,991 2840/21.12.2009г. Общ. Раковски 

43 186046 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,008 2841/21.12.2009г. Общ. Раковски 

44 186047 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2842/21.12.2009г. Общ. Раковски 

45 186048 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2843/21.12.2009г. Общ. Раковски 

46 186049 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2844/21.12.2009г. Общ. Раковски 

47 186050 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2845/21.12.2009г. Общ. Раковски 

48 186051 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2846/21.12.2009г. Общ. Раковски 

49 186052 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2847/21.12.2009г. Общ. Раковски 

50 186053 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2848/21.12.2009г. Общ. Раковски 
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51 186054 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2849/21.12.2009г. Общ. Раковски 

52 186055 Нива V ЧАЛЪКОВИ 4,579 2850/21.12.2009г. Общ. Раковски 

53 186056 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2851/21.12.2009г. Общ. Раковски 

54 186057 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2852/21.12.2009г. Общ. Раковски 

55 186058 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2853/21.12.2009г. Общ. Раковски 

56 186059 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2854/21.12.2009г. Общ. Раковски 

57 186060 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2855/21.12.2009г. Общ. Раковски 

58 186061 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,995 2856/21.12.2009г. Общ. Раковски 

59 186062 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,003 2857/21.12.2009г. Общ. Раковски 

 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните 

имоти – общинска собственост: 
 

№ № НТП Категория ЗЕМЛИЩЕ ПЛОЩ АОС СОБСТВЕНИК 

по 
ред 

на 
имот 

 
 

 (дка.)   

1 186001 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,330 2797/18.12.2009г. Общ. Раковски 

2 186002 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,998 2798/18.12.2009г. Общ. Раковски 

3 186003 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,003 2799/18.12.2009г. Общ. Раковски 

4 186004 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2800/18.12.2009г. Общ. Раковски 

5 186005 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2801/18.12.2009г. Общ. Раковски 

6 186006 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2802/18.12.2009г. Общ. Раковски 

7 186007 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2803/18.12.2009г. Общ. Раковски 

8 186008 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2804/18.12.2009г. Общ. Раковски 

9 186011 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2807/18.12.2009г. Общ. Раковски 

10 186012 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2808/18.12.2009г. Общ. Раковски 

11 186013 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2809/18.12.2009г. Общ. Раковски 

12 186014 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2810/18.12.2009г. Общ. Раковски 

13 186015 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2811/18.12.2009г. Общ. Раковски 

14 186016 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2812/18.12.2009г. Общ. Раковски 

15 186017 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2813/18.12.2009г. Общ. Раковски 

16 186018 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2814/18.12.2009г. Общ. Раковски  

17 186019 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2815/18.12.2009г. Общ. Раковски 

18 186020 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2816/18.12.2009г. Общ. Раковски 

19 186021 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2817/18.12.2009г. Общ. Раковски  

20 186022 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2818/18.12.2009г. Общ. Раковски 

21 186023 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2819/18.12.2009г. Общ. Раковски 

22 186024 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2820/18.12.2009г. Общ. Раковски 

23 186025 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2821/18.12.2009г. Общ. Раковски 

24 186026 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2822/18.12.2009г. Общ. Раковски 

25 186027 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2823/18.12.2009г. Общ. Раковски 

26 186028 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2824/18.12.2009г. Общ. Раковски 

27 186029 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2825/18.12.2009г. Общ. Раковски 

28 186030 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2826/18.12.2009г. Общ. Раковски 

29 186031 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2827/18.12.2009г. Общ. Раковски 

30 186032 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2828/18.12.2009г. Общ. Раковски 

31 186033 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2829/18.12.2009г. Общ. Раковски 

32 186035 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2830/18.12.2009г. Общ. Раковски 

33 186036 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2831/18.12.2009г. Общ. Раковски 
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34 186037 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2832/21.12.2009г. Общ. Раковски 

35 186038 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2833/21.12.2009г. Общ. Раковски 

36 186039 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2834/21.12.2009г. Общ. Раковски 

37 186040 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2835/21.12.2009г. Общ. Раковски 

38 186041 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2836/21.12.2009г. Общ. Раковски 

39 186042 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2837/21.12.2009г. Общ. Раковски 

40 186043 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2838/21.12.2009г. Общ. Раковски 

41 186044 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,414 2839/21.12.2009г. Общ. Раковски 

42 186045 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,991 2840/21.12.2009г. Общ. Раковски 

43 186046 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,008 2841/21.12.2009г. Общ. Раковски 

44 186047 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2842/21.12.2009г. Общ. Раковски 

45 186048 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2843/21.12.2009г. Общ. Раковски 

46 186049 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2844/21.12.2009г. Общ. Раковски 

47 186050 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2845/21.12.2009г. Общ. Раковски 

48 186051 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2846/21.12.2009г. Общ. Раковски 

49 186052 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2847/21.12.2009г. Общ. Раковски 

50 186053 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2848/21.12.2009г. Общ. Раковски 

51 186054 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2849/21.12.2009г. Общ. Раковски 

52 186055 Нива V ЧАЛЪКОВИ 4,579 2850/21.12.2009г. Общ. Раковски 

53 186056 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2851/21.12.2009г. Общ. Раковски 

54 186057 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2852/21.12.2009г. Общ. Раковски 

55 186058 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2853/21.12.2009г. Общ. Раковски 

56 186059 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2854/21.12.2009г. Общ. Раковски 

57 186060 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2855/21.12.2009г. Общ. Раковски 

58 186061 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,995 2856/21.12.2009г. Общ. Раковски 

59 186062 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,003 2857/21.12.2009г. Общ. Раковски 

 
3. Отдаването под наем да бъде за срок от 10 /десет/ години. 
4. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
5. Определя цена в размер на 20.00 лв /двадесет лева/ за декар годишно съгласно чл. 3, т. 2 
от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – Общинска 
собственост.  
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост и сключване на договори със спечелилите участници. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община  Раковски е постъпило заявление с Вх. № 94Л-583-
1/21.02.2019г. от Любен Георгиев Добрев, с адрес: с. Чалъкови, ул. „Трапезица“ № 2, с което е 
изразено желание за ползване под наем на земеделски земи – частна общинска 
собственост, а именно: 
 

№ № НТП Категория ЗЕМЛИЩЕ ПЛОЩ АОС СОБСТВЕНИК 

по 
ред 

на 
имот 

 
 

 (дка.)   

1 186001 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,330 2797/18.12.2009г. Общ. Раковски 

2 186002 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,998 2798/18.12.2009г. Общ. Раковски 

3 186003 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,003 2799/18.12.2009г. Общ. Раковски 

4 186004 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2800/18.12.2009г. Общ. Раковски 

5 186005 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2801/18.12.2009г. Общ. Раковски 

6 186006 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2802/18.12.2009г. Общ. Раковски 

7 186007 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2803/18.12.2009г. Общ. Раковски 
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8 186008 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2804/18.12.2009г. Общ. Раковски 

9 186011 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2807/18.12.2009г. Общ. Раковски 

10 186012 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2808/18.12.2009г. Общ. Раковски 

11 186013 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2809/18.12.2009г. Общ. Раковски 

12 186014 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2810/18.12.2009г. Общ. Раковски 

13 186015 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2811/18.12.2009г. Общ. Раковски 

14 186016 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2812/18.12.2009г. Общ. Раковски 

15 186017 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2813/18.12.2009г. Общ. Раковски 

16 186018 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2814/18.12.2009г. Общ. Раковски  

17 186019 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2815/18.12.2009г. Общ. Раковски 

18 186020 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2816/18.12.2009г. Общ. Раковски 

19 186021 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2817/18.12.2009г. Общ. Раковски  

20 186022 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2818/18.12.2009г. Общ. Раковски 

21 186023 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2819/18.12.2009г. Общ. Раковски 

22 186024 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2820/18.12.2009г. Общ. Раковски 

23 186025 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2821/18.12.2009г. Общ. Раковски 

24 186026 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2822/18.12.2009г. Общ. Раковски 

25 186027 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2823/18.12.2009г. Общ. Раковски 

26 186028 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2824/18.12.2009г. Общ. Раковски 

27 186029 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2825/18.12.2009г. Общ. Раковски 

28 186030 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2826/18.12.2009г. Общ. Раковски 

29 186031 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2827/18.12.2009г. Общ. Раковски 

30 186032 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2828/18.12.2009г. Общ. Раковски 

31 186033 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2829/18.12.2009г. Общ. Раковски 

32 186035 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2830/18.12.2009г. Общ. Раковски 

33 186036 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2831/18.12.2009г. Общ. Раковски 

34 186037 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2832/21.12.2009г. Общ. Раковски 

35 186038 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2833/21.12.2009г. Общ. Раковски 

36 186039 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2834/21.12.2009г. Общ. Раковски 

37 186040 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2835/21.12.2009г. Общ. Раковски 

38 186041 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2836/21.12.2009г. Общ. Раковски 

39 186042 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,001 2837/21.12.2009г. Общ. Раковски 

40 186043 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2838/21.12.2009г. Общ. Раковски 

41 186044 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,414 2839/21.12.2009г. Общ. Раковски 

42 186045 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,991 2840/21.12.2009г. Общ. Раковски 

43 186046 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,008 2841/21.12.2009г. Общ. Раковски 

44 186047 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2842/21.12.2009г. Общ. Раковски 

45 186048 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2843/21.12.2009г. Общ. Раковски 

46 186049 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2844/21.12.2009г. Общ. Раковски 

47 186050 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2845/21.12.2009г. Общ. Раковски 

48 186051 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2846/21.12.2009г. Общ. Раковски 

49 186052 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2847/21.12.2009г. Общ. Раковски 

50 186053 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2848/21.12.2009г. Общ. Раковски 

51 186054 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2849/21.12.2009г. Общ. Раковски 

52 186055 Нива V ЧАЛЪКОВИ 4,579 2850/21.12.2009г. Общ. Раковски 

53 186056 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2851/21.12.2009г. Общ. Раковски 

54 186057 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2852/21.12.2009г. Общ. Раковски 

55 186058 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,999 2853/21.12.2009г. Общ. Раковски 
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56 186059 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2854/21.12.2009г. Общ. Раковски 

57 186060 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,000 2855/21.12.2009г. Общ. Раковски 

58 186061 Нива V ЧАЛЪКОВИ 2,995 2856/21.12.2009г. Общ. Раковски 

59 186062 Нива V ЧАЛЪКОВИ 3,003 2857/21.12.2009г. Общ. Раковски 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Точка осемнадесета от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби 
през изминалия месец и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА и от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани, Комисията одобрява следните лица: 
 

1. Ивана Карагеоргиева от гр. Раковски; 
2. Петър Карагеоргиев от гр. Раковски; 
3. Слав Рабаджийски от гр. Раковски; 
4. Йовка Бакърджиева от гр. Раковски; 
5. Марийка Колева от с. Белозем; 
6. Ивана Матанска от с. Момино село; 
7. Иван Буров от  гр. Раковски; 
8. Ана Стойкова от гр. Раковски; 
9. Васко Почев от с. Мимино село; 
10. Луиджо Мирчев от гр. Раковски; 
11. Стефан Мандраджийски от гр. Раковски; 
12. Георги Лесов от гр. Раковски; 
13. Йосиф Рончев от гр. Раковски; 
14. Aнджела Гуджерова от гр. Раковски; 
15. Стоян Стоянов от с. Шишманци; 
16. Костадин Костадинов от гр. Раковски; 
17. Камбер Камберов от с. Стряма; 
18. Мария Чепишева от гр. Раковски; 
19. Мария Ружина от гр. Раковски със сумата от по 100 лв.  

 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! 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  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – 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 № 778 

 
 

Взето с Протокол № 50/27.02.2019 г. от 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. Ивана Йозова Карагеоргиева с ЕГН: 321211**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, ул. „Христо Смирненски” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Петър Варков Карагеоргиев с ЕГН: 460729**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Хр. Смирненски” № 3, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
3. Слав Иванов Рабаджийски с ЕГН: 461211**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, ул. „Лермонтов” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Йовка Ангелова Бакърджиева с ЕГН: 610423**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Димитър Димов” № 24, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
5. Марийка Якова Колева с ЕГН: 490606**** и постоянен адрес: с. Белозем, общ. 

Раковски, ул. „Михаил Марков” № 29, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Ивана Георгиева Матанска с ЕГН: 290103**** и постоянен адрес: с. Момино село, 
общ. Раковски, ул. „14-та” № 45, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
7. Иван Николов Буров с ЕГН: 600306**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, 

ул. „Софроний Врачански” № 6, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Ана Якова Стойкова с ЕГН: 440602**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, 
ул. „Москва” № 70, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
9. Васко Видолов Почев с ЕГН: 661201**** и постоянен адрес: с. Мимино село, общ. 

Раковски, ул. „16-та” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

10. Луиджо Петров Мирчев с ЕГН: 470328**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Вихър” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
11. Стефан Леонов Мандраджийски с ЕГН: 450315**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 

общ. Раковски, ул. „М. Добромиров” № 36, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

12. Георги Иванов Лесов с ЕГН: 880323**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Златю Бояджиев” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
13. Йосиф Ченков Рончев с ЕГН: 411214**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, ул. „Росица” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

14. Aнджела Петрова Гуджерова с ЕГН: 270514**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 52, в размер на 100 /сто/ лева. 
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15. Стоян Христозов Стоянов с ЕГН: 420610**** и постоянен адрес: с. Шишманци, общ. 
Раковски, ул. „4-та” № 33, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

16. Костадин Василев Костадинов с ЕГН: 490325**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Стефан Стамболов” № 25, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
17. Камбер Мехмедов Камберов с ЕГН: 520317**** и постоянен адрес: с. Стряма, общ. 

Раковски, ул. „Г. С. Раковски” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

18. Мария Кирилова Чепишева с ЕГН: 550421**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Будапеща” № 9, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

19. Мария Венкова Ружина с ЕГН: 310828**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Бузлуджа” № 1, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Последна точка от Дневния ред, точка деветнадесет: Питания. 
Вече ми стана ясно, че предстоят питания от гостите. Молбата ми е един по един, да се 
изчакваме и да не го превръщаме в говорилня. Също така искам да ви помоля, понеже с 
някои се познаваме, с други не се познаваме, ще Ви помоля да се представите когато 
задавате въпрос. И така, заповядайте! 
г-н Янко Ангелов: Казвам се Янко Ангелов, жител на с. Белозем. Най-напред благодаря на 
всички тук, които дойдоха – общинските съветници, кметове по населени места, 
Председадел на Общинския съвет, Кметът на Община Раковски – г-н Гуджеров, за това, че 
дойдаха тук на територията на Белозем, на място да запознаят и жителите с Дневния ред и да 
зададат някои въпроси. След това искам да поздравя младите общински съветници – новите, 
които влязоха днеска. Като им пожелавам крепко здраве, успешна работа и със своята 
работа до края на техния кратък мандат, да направят така, че да допринесат за по-голямо 
взаимодействие между Общински съвет и ръководството на Община Раковски.  
Следващия ми въпрос е, понеже тази година не се запознах с бюдетния материал, колко е 
резерва, финансовия резерв на общинския кмет. И друго, от мое име и от името на жители 
на с. Белозем, които живеят по ул. „ Георги Атанасов”, изказвам тяхната и моя благодарност 
към общинското ръководство на Община Раковски, към Председателя на Общинския съвет, 
г-н Гуджеров, директора на Предприятието – г–н Антонов, също. Кмета на с. Белозем за 
техните действия, които спомогнаха за направа основен ремонт на тази улица, която беше в 
много лошо и окаяно състояние. В момента мина, както се казва първия етап, първия пласт. А 
сега ще чакаме пролетта, при хубаво време да стане една качествена финализация на 
цялата улица. За тая цел също, жителите на с. Белозем се включиха със свои финансови 
средства, като си заплатиха 1 250 лв. на проект - геодезия, на групата, която идва няколко дни 
там, направи проекта и мисля, че е даден в Община Раковски. Също благодарности 
изказвам и на проектанта, който направи проекта за основен ремонт на улицата и към 
Маринова, която е от с. Белозем и специалист по тази област. Не малки заслуги има също 
общинския съветник Иван Рангелов. Той със своята настойчивост, своята амбициозност, 
намираше време да види и да продължава, и да казва до какво финансово състоние е 
достигнала Общината и деректоно кога ще бъде започнато. Като тия пари, които ги 
събрахме от жителите, минаха две години, обаче доверието се оправда след като видяха, че 
работата е налице. И за това също пожелавам и на г-н Рангелов за следващия мандат да 
бъде наново в листата на номинираните съветници, на приемлива позиция.  
И другото, че за г-н Гуджеров, както се отзоваваше на място по ремонта на тази улица, да 
бъде все така в горещите точки на работата независимо на коя дейност ще бъде. Благодаря! 
 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 
г-н Павел Гуджеров: На първо място сърдечно ти благодаря за топлите думи. Много сме 
щастливи за това, че усилията на Предприятието и на цялата администрация и на Общински 
съвет са така високо оценени. Благодаря ти, за което. Спокойно мога да кажа, че Белозем 
заслужава и това и много повече. И не само Белозем, и всички населени места в нашата 
Община. Притесних се за една секунда, че ще пропуснеш г-н Рангелов, който между нас 
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казано ми извади душата. Доста беше настоятелен. Но важното е, че го докарахе до добър 
край. Със сигурност ще положим и следващия пласт. Моето предложение обаче е да не 
бързаме с това, предвид това, че това вече е завършека. И за това ни трябва висока 
температура. Според мен, докато не станат температурите поне 20 градуса, не трябва да 
избързваме, защото да не окепазим хубавата работа, буквално да го кажем. Много се 
радвам, че Вие сами виждате и усилията и качеството на работата и качеството на 
материалите. Всичко се случва пред очите Ви. И долкото знам, специално ти си бил като 
строителен надзор, за което ти благодаря.  
Колкото до въпроса ти относно финансовото състояние на общината: към момента 
наличните финансови средства са 4 923 000, ако не бъркам. Размера не случайно е толкова 
висок, предив на тези 2 500 000, които знаете, че правителсвото отпусна на Община Раковски. 
Като едно голямо, огромно парче е за с. Белозем. Около 900 000 лв., около един милион ще 
влезнат тук в Белозем. Кметът Тачев ще Ви запознае с точните улици, по които ще има 
интервенция.  
Сигурен съм, ще ми зададете въпрос относно и за канализацията. За Белозем и за Стряма 
това се отнася. Затова изпреварвам и директо Ви отговарям. С огромни усилия успяхме да 
променим приоритетите на единствената финансираща институция, която отпуска средства 
за населени места от 2 до 10 хил. еквивалент жители – под тия приоритети ще се започне да 
се работи от лятото на тази година. Проектите ги подготвяме към момента и за Стряма и за 
Белозем, като за Белозем, в детайли ще вляза, че срещаме известни трудности с 
преотреждането на площадката, на която ще бъде разположено модулното пречиствателно 
съоръжение. Не искам да заблуждавам, нито Общински съвет, нито белоземци. Не говорим 
за цялостно изграждане на канализация. Както много пъти съм казвал, ако тръгнем изобщо, 
то ще бъде поетапно. И сиреч, няколко улици сега, после правим проект за още няколко 
улици, пак кандидатстваме и така. Предвид на това, че този фонд, към който кандидатстваме 
Предприятието за управление на дейностите опазване на околната среда, не е с такъв голям 
бюджет като Оперативната програма и отпуска на по-малки траншове.  
Една радостна новина и за Чалъкови. В понеделник получихме одобрение да работим по 
водопровода на с. Чалъкови. Проектът е за половината населено място, приблизително, иде 
реч за около милион и двеста хиляди. Като една не малка част от тях ще трябва да осигурим 
от местния бюджет – около 80 000 лв., по памет.  
Към момента, г-н Стоянов, кметът на с. Момино, ми е докладвал, че работата по водопрова в 
с. Момино също върви с добри темпове. Благодаря Ви! Други въпроси? 
г-н Миньо Костадинов: Здравейте, аз съм Миньо Костадинов, живея в Белозем. И имам 
въпрос относно конкурса, който беше за площадите на населените места. Преди около две 
години или нещо такова беше. Задавам си въпроса като участник в този конкурс. Просто ми 
е интересно какво е развитието на този проект, който беше обявен тогава. Има ли някакви 
резултати от този конкурс. Следват ли някакви действия. Просто така, като участник ми е 
интересно да… 
г-н Павел Гуджеров: Разбира се, затова сме тук, да отговорим на всички тези въпроси. На 
база на Вашите предложения, които бяха получени. Беше изготвен проект – техничски в 
работна фаза, който кметът на Белозем беше му предоставен. Той го е съгласувал с всеки, 
който е проявил интерес. Към момента този проект беше подаден към Програма за развитие 
на селски райони. От там финансиране ни беше отказано. И сега сме го входирали към 
местната инициативна група. Там шансовете за успех клонят към 99 %. Въпросът обаче е, че 
понеже минаваме през две сита и самата процедура и бюрокрация върви по – бавно.  
Честно Ви казвам, иска ми се да започнем да го работим тази година, леко ме съмнява 
обаче дали ще успеем, предвид на това - дори и да ни одобрят, следва процедура за избор 
на изпълнил, която пак малко ще ни забави във времето. Но така или иначе по този въпрос се 
работи. Белозем ще има нов площад. Не мога да поема твърд ангажимент дали ще стане 
тази година. Мисля че визията е при теб кмете, нали?   
г-н Иван Тачев: Имам я някъде, да. 
г-н Павел Гуджеров: Да, може да видите пак, ако представлява интерес. Аз мисля, че я беше 
публикувал и в социлната мрежа, по сайтовете.  
г-н Миньо Костадинов: Само още едно съвсем кратно въпросче… 
г-н Павел Гуджеров: Да. 
г-н Миньо Костадинов: … на базата, на която говорехте преди малко. Казахте, че има около 
900 000, които са за Белозем по парите, които са дадени в бюджета, малко преди това все 
пак казахте, че евентуално впоследствие ще се работи по изграждането на канализацията. 
Вярвам, че част от тези  900 000, вероятно ще отидат за изграждане на някоя инфраструктура, 
за улици и т.н. Има ли някакъв изграден план за улици, които няма да бъдат с канализация и 
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съответно, биха ли били те приотизирани за асфалтиране, на базата на това, че 
впоследствие тази улица, която е била асфалтирана влезе в програмата за правене на 
канализация, да не става двойно.. 
г-н Павел Гуджеров: Разбрах въпроса. Сега в този транш на подпомагане са предвидени 
улици, които са изпроектирани с готови работни проекти, които са с напълно изградена 
подземна инфраструктура. Нали, Кмете? 
г-н Иван Тачев: Да. 
г-н Павел Гуджеров: Говорим за улици, които са изцяло канализирани. Правим усилия преди 
това да сменим водопровода. За съжаление ВиК не работят с нашето темпо. Да 
асфалтираме улици и после да ги разкопаваме, да ги канализираме, казано на нашенски: 
ще ни се смеят и гаргите. Не че не се е случвало, обаче това няма да го правим.  
Първо изграждаме подземната инфраструктура, после преминаваме към асфалт.  
А колкото до сегашното състояние. Предполагам всички знаете, че с екипа ми успяхме да се 
преборим за едни не малки количества фрезован асфалт. Като тук похвала заслуважа и 
Кмета. Едно не малко количество, да не кажа и повечето сам успя да организира 
разстилането му. За което не сме харчили общински средства. Знам, че не е перфектно, не 
е идеално, но просто се страем да го направим по – малко зле, така да се каже. Докато 
опрем до там, да започнем да го работим както трябва.  
г-н Миньо Костадинов: Тоест би ли означавало, че една улица която няма изградена 
подземна инсфраструктура ще бъде асфалтирана с бюджета, който е тези … 
г-н Павел Гуджеров: Не, няма да има такива улици.  
г-н Миньо Костадинов: Ясно. ОК.  
г-н Павел Гуджеров: Те са ясни улиците, Кметът ще Ви ги каже. 
г-н Миньо Костадинов: Добре. Благодаря! 
г-н Павел Гуджеров: Моля.  
г-н Георги Лесов: Заповявайте! 
г-н Ангел Ангелов: Казвам се Ангел Ангелов, жител на Белозем. Отново искам да благодарим 
на Кмета на Община Раковски, на Белозем и на Иван Рангелов за ремонта на улицата на 
„Георги Атанасов”. Но по тази улица има една пресечка, улица „Оборище”. Тя е дълга около 
150 м. Аз живея на улица „Оборище” и за нея говоря. Тази улица беше в окаяно положение и 
преди да се почне ремонта на „Георги Атанасов”, започтаха да фрезоват магистралата там, 
и събрахме, 5 къщи живеем на нея. Събрахме се, закупихме от това фрезованото шест 
камиона, дадохме 480 лв. за фрезоване. И освен това четири човека събраха 520 лв. 
допълнително, да може да я отремонтираме тая улица. Но накрая се оказа, че тези 520 лв. 
няма да достигнат за изковане на улицата, за настилене. И затова гмолим, Общината да 
отпусне багер или камионче, да може да изкопаеме улицата и да си я довършим. 
г-н Павел Гуджеров: А асфалта къде е сега, фрезования? 
г-н Ангел Ангелов: Асфалта е накрая на селото, сме го складирали. 
г-н Павел Гуджеров: Вижте сега. Когато дойдем да работим „Георги Атанасов”, ще се 
постараем, понеже релокацията, преместването на техника е нещо, което ни отнема доста 
време, а ние сме го стековали много внимателно, защото всяка година се стараем да 
вдигаме все повече капацитета. Да можем да изработим все повече. И когато дойдем тука, 
ще се постараем и това да направим. Колко е дълга улицата? 
г-н Ангел Ангелов: 150 м. 
г-н Павел Гуджеров: Ще се постараем да помогнем, все пак толкова сте се организирали, 
което заслужава похвала. Вложили сте лични средства, което пак е похвално. Ще се 
постараем и ние да помогнем. Само моля, Кмете, ангажирай се да ни напомниш когато 
дойдем тук. 
г-н Иван Тачев: Няма да ги оставя.  
г-н Георги Лесов: Други въпроси?  
г-н Марин Маринов: Марин Маринов съм. Да Ви благодарим, че сте дошли в Белозем. 
Всички, които не сте от Белозем сте дошли тук да проведете сесията и нагледно да видим как 
работите. Но Марияна Станчева даваше голяма информация. Няма по-хубаво от това нещо 
да е информиран гражданинът. Тя даваше голяма информация, канала се закри. Сесиите 
не можем да ги следим. Не знаем за какво става въпрос. И сега в невежество сме. Въпроса 
е, че когато има млади хора, като се информират, могат за вземат така отношение към 
всички събития, които стават в Общината.  
Другото нещо, което е. Когато стана въпроса да се асфалтира „Георги Атанасов”, 
строителите допуснаха голяма грешка - пред моята къща се набира вода 20 см. и не може 
да изтече. Значи със специалисти там, които работят по асфалта, 50 м., там, да се изкопае 
наново улицата, за да може тази вода да се оттече към реката. Това е проблем за тази 
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новата работа. Неща много могат да се говорят, но да сте живи и здрави, така да идвате, да 
говорим, да събеседваме, да могат нещата да вървят добре.  
г-н Павел Гуджеров: Благодаря за хубавите пожелания, живи и здрави да сте и Вие. Ще 
помислим за някакъв вариант за отводняване. Ние с Кмета дълго го обсъждахме. Въпроса, че 
терена е малко особен. Гравитачното отводняване ще ни е малко трудно, но все ще 
намерим някакъв начин да го направим.  
г-н Георги Лесов: Относно липсата на канал. В тази връзка сме предприели, така посещение 
по всички населени места. Няма това да бъде еднократно заседание, изнесено на 
Общински съвет само в Белозем. Ще посещаваме всички населени места на територията 
на Общината. Така че хора по будни, по искащи да знаят какво се случва в общината, в 
населените им места, хора, които искат за зададат въпроси към Общински съвет, към Кмета 
на Общината, да заповядат, защото това им е шансът. Повечето пъти, я няма транспорт, я 
Кметът е в София. Трудно може да стигнат до нас, така, че ние отиваме при хората.  
г-н Павел Гуджеров: Марияна Станчева и на нас ни липсва, честно казано. Тя беше станала 
като институция. Стараем се да компенсираме с местния вестник, който се издава. Не знам 
дали успява да стига до Вас? До който не успява, предоставяме на г-н Тачев определени 
бройки. От него може да се снабдите във кметството. Работим и над създаването на канал, 
нали вече навлезнаха новите технологии. За съжаление такъв канал ни е трудно да направим, 
предвид високите държавни такси, които трябва да се плащат. Ще се постараем до края на 
годината да пуснем ютуб канал. Ще се наложи малко по - бързо да се осъвременяваме. 
Това ще е канал, който ще може да се гледа през мобилни устройства, на по модерните 
телевизори, през компютрите и, надявам се да е някаква компенсация за липсата на г-жа 
Станчева. 
г-н Георги Лесов: Други въпроси? 
г-н Янко Ангелов: Допълнително само един въпрос към Председателя на Общинския съвет. 
Тази сесия - има право по нормативна уредба, идвате, обаче, преди приемане на 
общинския бюджет, комисията по „Бюджет и финанси”, да мине така на места, да запознае 
населението с бюджета. Колко има републиканси бюджет отпуснат, колко ще бъдат 
приходите от местния бюджет и какво ще бъде разпределението, преди да се приеме 
бюджета от Общински съвет. Това е една моя препоръка, ако има възможност, комисията 
преди това да мине, едно събиране, просто да… 
г-н Георги Лесов: Ще помислим по този въпрос. Г-н Тачев. 
г-н Иван Тачев: Нека аз да отоворя. През последните две години, дойдоха двама души на 
обсъждането на бюджета. Всяка година сме практикували, оставяме го в стаята на нашия 
секретар, обществено достъпен е, някой, ако има забележки. Освен това се обсъжда 
публично и в Общината. Така че информираност има достатъчно.   
г-н Георги Лесов: Това понеже го загатнахте. Аз вече за трета година, за три години съм видял 
само един човек да дойде на обсъждането на бюджета. Но наистина аз съм изключително 
радостен, че тази вечер има толкова хора в залата. Понеже за цял мандат, наистина дори и 
заинтересовани хора, които ги касае вземането на наше решение, не са си правили труда 
да присъстват на заседание. Да потърсят сметка от някой общински съветник, защо така 
гласува, защо не гласува… Благодаря Ви, че уважихте днес това заседание. Надявам се с 
тази наша практика, която предприемаме, така да събудим отново желанието на хората, 
дейно да участват в управлението на Общината. Заповядайте. 
г-н Калчо Георгиев: Казвам се Калчо Георгиев, живея до циганската махала от другата 
страна на линията. Трябва да Ви кажа, че сме постоянен обект на нападения отстрана на 
циганите. Всички къщи, които са, да няма хора да живеят в тях, са със свалени прозорци и 
врати, дървен материал и т.н. На мен лично ми откраднаха 12 кокошки и 500 кг. зърно. Има 
много пострадали. И моята молба е да вземете спешни мерки, да се предотврати това 
деяние. Благодаря.  
г-н Павел Гуджеров: Благодаря Ви, че повдигате този въпрос. Добре е да си кажем и хубавото, 
ама трябва да кажем и другото. Знам за този проблем и честно казано в Белозем, може би е 
мястото, където действително го има. Понеже на други места по-рядко имаме такива 
оплаквания, но в Белозем си го има проблема. Януари месец местното поделение на 
полицията прави един отчет, на който присътства и зам. директора на Пловдив област на МВР. 
Запознал съм го именно с този проблем с Белозем. И заедно с местният началник съм 
настовал да се вземат мерки, ако трябва дори кадрови промени, че този проблем да се 
работи към решаване. Имаше проблемът и още го има с престъпленията на малолетни и 
непълнолетни, които още не могат и да претърпят кой знае какви вреди. Обаче тук каква 
санкция по – скоро. Искам да Ви кажа, че тук имаме също промяна в политиката, така да се 
каже. Вече секретар на местната комисия с борба с противообществените прояви на 
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малотетни и непълнолетни е един изключително деен и компетентен младеж - Веселин 
Делипетров. И трябва да Ви кажа, че вече имаме три дела, с които непълнолетните деца 
биват извеждани от домашната среда и настанявани в възпитателни интернати. Това е нещо 
да го наречем – затвор за малолетни. Вече имаме три такива случая, ако се наложи ще 
бъдат и повече.   
г-н Георги Лесов: Други въпроси? Виждам, че няма. Колеги, Вие нещо? В такъв случай, 
закривам заседанието. На гостите отново благодаря и се радвам, че ни посетихте и ще се 
радвам занапред, когато заседаваме на място, пак да заповядате. 
г-н Павел Гуджеров: И аз Ви благодаря за интереса! 

 
 
 

/Заседанието приключи в 18:21 часа/ 
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