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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 № 55 

 
От 30.07.2019 г. 

от заседание проведено от 18:12 часа 
в зала на НЧ „Христо Ботев – село Болярино – 1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, 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:  
Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на кметство Болярино 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден на всички! Добре дошли в с. Болярино. Виждам, че сме в пълен 
състав на днешното заседание. Спокойно може да проведем заседанието на Общински 
съвет – Раковски за м. юли.  
На заседанието присъстват кметовете на кметства.  
Материалите бяха качени в системата, предполагам всички сте ги видяли, както и Проекто-
дневния ред! 
Някакви въпроси и предложения относно така предложения Дневен ред? Няма. Щом няма, 
моля да гласуваме така предложения!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
    
 
 
 
 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

mailto:obs@rakovski.bg
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 
1. Докладна записка с Изх. № ОбС - 71/18.07.2019 г. от Георги Николаев Лесов - Председател 
на Общински съвет - Раковски относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет 
и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. 
 
2. Доклад с Изх. № ОбС - 72/26.07.2019 г. от Георги Николаев Лесов - Председател на 
Общински съвет - Раковски относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община 
Раковски. 

 
3. Проект с Вх. № ОбС - 221/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на 
Община Раковски относно приемане на Правилник за устройството и организацията на 
дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“. 

 
4. Предложение с Вх. № ОбС - 209/25.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на 
Община Раковски относно създаване на Общинско предприятие „Център за социални услуги 
в домашна среда“ към Община Раковски. 
 
5. Предложение с Вх. № ОбС - 206/18.07.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно промяна начин на трайно ползване на имоти – публична 
общинска собственост, находящи се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в 
местността “КАМБУРКА” от НТП „Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.”. 

 
6. Докладна записка с Вх. № ОбС - 207/18.07.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от 
безлихвен заем от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на 
разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. и тяхното възстановяване по договор № 
16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г., същият анексиран на 06.02.2019 г. по 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“. 

 
7. Докладна записка с Вх. № ОбС - 208/25.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет 
на Община Раковски относно разрешение за функционирането на паралелки с брой на 
учениците под нормативно определения по реда на чл.68, ал.2 от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование. 
 
8. Предложение с Вх. № ОбС - 210/25.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ 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 074103 с НТП - пасище, мера, местност „Мерата“ в землището на с. Белозем, 
област Пловдив, община Раковски и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-074093 - Производствени и 
складови дейности – химическа промишленост, одобрен със Заповед № АБ-21 от 17.02.2014 
г., за образуване на УПИ-074093,074103-Производствена и складова дейност, Химическа 
промишленост, за изграждане на обект: “Компресорна станция за зареждане на природен 
газ и водород“. 

 
9. Предложение с Вх. № ОбС - 212/25.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет 
на Община Раковски относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за улици с 
осови точки 67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 



стр. 3 
 

(юг), УПИ-I-За складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по дворищно-
регулационния план на с. Белозем, Община Раковски за промяна на уличните регулационни 
линии на улици с ос. т. 67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 
95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по 
дворищно-регулационнияплан на с. Белозем, Община Раковски, като същите се установят по 
имотните граници на ПИ-03620.506.1 по Кадастрална Карта, собственост на ДП „НК 
Железопътна инфраструктура“. 

 
10. Докладна записка с Вх. № ОбС - 213/25.07.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски относно информация за извършените вътрешни компенсирани промени 
по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност” и “Общинска 
отговорност” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 
 
11. Предложение с Вх. № ОбС - 215/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет 
на Община Раковски относно разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план на 
„ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, преминаващо през ПИ-034009 с НТП –полски 
път - публична общинска собственост, за захранване на УПИ-034334-Производствени и 
складови дейности, Автоморга, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община 
Раковски. 
 
12. Предложение с Вх. № ОбС - 216/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на 
Община Раковски относно разрешение за изработване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-
Парцеларен план на „ТРАСЕ НА УЛИЧНЕН ВОДОПРОВОД РЕ-НD 160“ преминаващо през ПИ 
000047 с НТП път IV клас- публична общинска собственост; ПИ 00070 полски път - публична 
общинска собственост и ПИ 000048 напоителен канал - собственост на „Напоителни 
системи“ Пловдив и ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б 50“ 
преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ 000049 
и ПИ 000070 с НТП полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 000050 отводнителен 
канал - публична общинска собственост за захранване на УПИ-I-46,47,48 - Производство на 
конфитюри и сладка, (идентичен с ПИ 036100), местност „Генчо кория“ в землището на с. 
Стряма, област Пловдив, община Раковски. 
 
13. Предложение с Вх. № ОбС - 217/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет 
на Община Раковски относно актуализиране на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.”, във връзка с учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за „Изграждане 
информационен център на „Белия щъркел” в с. Белозем, община Раковски. 

 
14. Предложение с Вх. № ОбС - 218/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на 
Община Раковски относно актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г., във връзка с прекратяване на 
съсобственост между Община Раковски и физическо лице, чрез продажба частта на 
Общината. 
 
15. Предложение с Вх. № ОбС - 219/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ 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 имот 
частна общинска собственост. 

 
16. Предложение с Вх. № ОбС - 220/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ 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. 

 
17. Отпускане на еднократни помощи. 

 
18.  Питания. 

 
 

 ∗ ∗ ∗ 
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г-н Георги Лесов: Първа точка от Дневния ред: Докладна записка с Изх. № ОбС - 71/18.07.2019 
г. от Георги Николаев Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски относно приемане 
на отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 
30.06.2019 г. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, колеги, Комисията по законност и  
обществен ред разгледа Докладната заиска, която вие сте представили на нашето 
внимание. Тя касае отчет за дейността на … нашата дейност, и естествено предлага да бъде 
приет.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Интересно е да се прочита този отчет от време на 
време, защото се забравят някои работи.. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0       
Възд.се: 0                                      
         
    
1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. 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 № 844 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 
30.06.2019 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Раковски приема 
отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 
30.06.2019 г. 
 
 
МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия 
отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 
г. 
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Отчет за работата  
на Общински съвет Раковски за периода  

01.01.2019 – 30.06.2019 г. 
 
 
    
   Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
             Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с общинска 
администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на община Раковски. 
   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 
съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 
България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и 
откритост. 
  През отчетния период са проведени 8 /осем / заседания, на които са гласувани 106 
/сто и шест/ решения. 
 Областният управител на област Пловдив, съгласно правомощията, произтичащи от чл. 
45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал на Общински съвет - Раковски за повторно разглеждане 2 
решения - Решения № 741 и 756, взети с Протокол № 48/30.01.2019 г., които на заседание през 
м. февруари, Общински съвет привежда в законосъобразен вид с Решение № 763, взето с 
Протокол № 50/27.02.2019 г.  
  
 В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 Кметът на Общината не е връщал за 
ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общински съвет, което от своя 
страна е показател за добра съвместна работа между двата органа на местното 
сомоуправление. 
 Всички решения на Общински съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 
начин на гласуване.  
 Основен вносител на проектите за решения е Общинската администрация, в лицето 
на Кмета  на Общината.  
 Създадените шест постоянни комисии към Общински съвет, съгласно Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация, са разгледали и обсъдили постъпилите 
проекти за решения в заседания, които се провеждат преди всяко редовно заседание и са 
открити. За всяко заседание се води протокол.   
 Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно, като няма 
непроведено заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. 
 Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност/, като предварително 
съм бил уведомяван за отсъствието.  
 

Всяка от постоянните комисии е провела по 6 /шест/ заседания, с изключение на ПК 
“Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална 
политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество”, която е провела 8 /осем/ заседания.  
На заседанията са разгледани общо 107 /сто и седем/ докладни записки и предложения, 
взети са 107 /сто и седем/ становища. 
 

Присъствието на общинските съветници на заседания на постоянни комисии по месеци 
е както следа: 

• 08.01.2019 г. – заседава ПК „ЗОРПРКИ” - присъстват 4 –ма общински съветници. 
Отсъстват Славейко Белчев, Иван Рангелов, Мария Джатова. 

• 29.01.2019 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Татяна Изевкова. 
• 08.02.2019 г. – заседава ПК „ЗОРПРКИ” - присъстват 4 – ма общински съветници. 

Отсъства Рангел Матански, Мария Джатова,  Иван Рангелов.  
• 26.02.2019 г. – присъстват 18 общински съветници. Отсъстват Татяна Изевкова и Мария 

Джатова.  
• 28.03.2019 г.  – присъстват 20 общински съветници. 
• 24.04.2019 г. – присъстват 20 общински съветници. 
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• 30.05.2019 г. – присъстват 20 общински съветници, като Иван Ненов отсъства от ПК 
„ЗОРПРКИ”, а Виктор Узунов от ПК „УОС”.  

• 24.06.2019 г. – присъстват 20 общински съветници. 
 

Присъствието на общинските съветници на редовните заседания за отчетния период е 
както следва:  

• 08.01.2019 г. – присъстват 11 общински съветници. Отсътват Петър М. Антонов, Йордан 
Неделчев, Татяна Изевкова, Мария Джатова, Иван Рангелов, Петър Терзийски, Виктор 
Узунов, Божидар Замярски, Славейко Белчев. 
Разгледано е 1 предложение, прието е 1 решение. 

• 30.01.2019 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Татяна Изевкова. 
Разгледани са 22 докладни и предложения. Приети са 22 решения.  

• 08.02.2019 г. – присъстват 14 общински съветници. Отсъстват Петър М. Антонов, Татяна 
Изевкова, Мария Джатова, Рангел Матански, Иван Рангелов, Божидар Замярски. 
Разгледана е 1 докладна записка. Прието е 1 решение. 

• 27.02.2019 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Петър М. Антонов. 
Разгледани са 17 докладни и предложения. Приети са 17 решения. 

• 29.03.2019 г. – присъстват 20 общински съветници. Разгледани са 21 докладни записки 
и предложения. Приети са 21 решения. 

• 25.04.2019 г. - присъстват 20 общински съветници. Разгледани са 16 докладни записки 
и предложения. Приети са 15 решения. 

• 31.05.2019 г.  – присъстват 20 общински съветници. Разгледани са  13 докладни 
записки и предложения. Приети са 13 решения. 

• 25.06.2019 г.  - присъстват 20 общински съветници. Разгледани са 16 докладни записки 
и предложение. Приети са 16 решения. 

  
В началото на отчетния период ОИК – Раковски прекратява пълномощията на г-жа Мария 

Джатова и г-жа Татяна Изевкова, поради възникнала невъзможност да упражняват 
правомощията си като общински съветници, и на тяхно място обявява за избрани - Иван 
Апостолов Ненов и Петко Димитров Колев.  

В тази връзка на заседание през м. януари Общински съвет – Раковски на основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3, изр. второ от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация, освобождава Татяна Янкова Изевкова от 
длъжност зам. председател на ОбС – Раковски и избира за зам. председател на ОбС – 
Раковски Ралица Костадинова Сатанска – Решение № 759/30.01.2019 г. 

Промяната в състава на Общински съвет - Раковски налага промяна и в съставите на 
постоянните комисии – г-н Иван Апостолов Ненов влиза в Комисиите по законност и 
обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и  
здравеопазване и социална дейност, а г-н Петко Димитров Колев в Комисиите по 
образование, спорт, туризъм, култура и религия и здравеопазване и социална дейност - 
Решение № 762/27.02.2019 г.  
 

През периода Общински съвет – Раковски е приел следните изменения и допълнения в 
действащите подзаконови нормативни актове: 

-  с Решение № 740/30.01.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 
наем и продажба на жилища - общинска собственост; 

-  с Решение № 741/30.01.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Раковски; 

- с Решение № 779/29.03.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Раковски; 

- с Решение № 800/25.04.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Раковски; 

- с Решение № 801/25.04.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски; 
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- с Решение № 802/25.04.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Раковски; 

- с Решение № 815/31.05.2019 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 
на територията на Община Раковски. 

 
Приети са общо 46 /четиридесет и шест/ решения, от които свързани с: 

- промяна формата на собственост на имоти общинска собственост – 2; 
- отдаване под наем и продажба на имоти – общинска собственост – 17; 
- промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти общинска собственост – 

4; 
- учредяване право на ползване – 2; 
- прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината – 1; 
- удължаване срок на договор за наем – 1; 
- одобряване на проект за ПУП – ПП – 4; 
- разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП и ПУП – ПРЗ – 9; 
- даване на предварително съгласие за изменение на Кадастрален план – 2; 
- даване на предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР – 1; 
- учредяване на безвъзмездно право на строеж – 1; 
- разрешение за изработване на КПИИ – 1; 
- разрешение за изработване на проект за изменение на Кадастрален план – 1.  

 
 Решенията, касаещи дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция” са свързани с:  

- Промяна числения състав на ОП „Благоустрояване и превенция“, гр. Раковски – 
Решение № 830/25.06.2019 г.; 

- Актуализацията на Бюджета на Община Раковски 2019 г. – Решение № 806/25.04.2019 г.; 
- Актуализацията на Бюджета на Община Раковски 2019 г. – Решение № 841/25.06.2019 г. 

 
Две са решенията за приемане информация за извършените вътрешни 

компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите:  
- “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните 

от държавата дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2018 г. 
до 31.12.2018 г.; 

- “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” по бюджета на община Раковски за 
времето от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 

 
 С Решение № 756/30.01.2019 г. е приет и утвърден бюджета на Община Раковски за 
2019 г., а с Решение № 775/27.02.2019 г. е одобрена бюджетната прогноза за местните 
дейности за периода 2020 - 2022 г. на Община Раковски. 
  Взето е едно решение относно актуализация на Разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Раковски за 2019 г. 
 

Решенията, свързани с издаване на запис на заповед са: 
- Решение № 746/631.01.2019 г. относно издаване на запис на заповед от община 

Раковски в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
16/07/2/0/00130 от 27.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за 
изпълнението на 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” и възлагане на кмета да подготви 
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
16/07/2/0/00130 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”; 

- Решение № 771/27.02.2019 г. 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 
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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; 

- Решение № 776/27.02.2019 г. 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”; 

- Решение № 842/25.06.2019 г. относно издаване на запис на заповед от община 
Раковски в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020, с адрес: град София, ул. „Триадица” № 2, сумата от 41 000.00 лв. (сумата 
словом: четиридесет и една хиляди лева), покриваща пълния размер на искания 
аванс по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0095“ Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ и възлагане на кмета да 
подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по 
административен договор № BG05M9OP001-2.040-0095“ Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“. 

 
 
   На заседания през м. януари и м. февруари Общински съвет – Раковски  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 и представяне позицията на Община 
Раковски за насрочени заседания (редовно и извънредно) на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 
(Решение № 747/30.01.2019 г. и Решение № 756/27.02.2019 г.) 
 
   Две са решенията за предоставяне на финансови средства на „Местна 
инициативна група – Раковски”:  

-      Решение № 770/27.02.2019 г. за осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегия 
за водено от общностите местно развитие (ВОМР)в размер на 50’000 лв.; 

- Решение №  785/29.03.2019 г. за предоставяне на временен безлихвен заем от 
бюджета на община Раковски за 2019 година по сметка за европейски средства 
(7443) за проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 
като ромите в Община Раковски”, сключен Договор BG05M9O9001-2.022-0002-C01 
между Министерство на труда и социалната политика и Община Раковски и МИГ 
Раковски за безвъзмездна 100% финансова помощ. 

 
Приетите решения с отчетен характер са следните: 

- С Решение № 739/30.01.2019 г. е приет отчетът за дейността на на ОбС – Раковски и 
неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.; 

- С Решение № 757/30.01.2019 г. е приет отчетът за управлeние и стопанисване на 
общински гори; 

- С Решение № 758/30.01.2019 г. е приет разчетът за управлeние и стопанисване на 
общински гори; 

- С Решение № 781/29.03.2019 г. е приет отчетът за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 
периода 01.01.2018-31.12.2018 г.; 

- С Решение № 782/29.03.2019 г. са приети годишните финансови отчети на „МБАЛ–
Раковски” ЕООД за 2018 г.; 
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- С Решение № 804/25.04.2019 г. са приети доклади за осъществени читалищни 
дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и 
за изразходваните от бюджета средства през предходната 2018 г. 

- С Решение № 828/25.06.2019 г. е приет отчетът за извършени разходи от Председателя 
на Общински съвет – гр. Раковски за командировка в чужбина; 

- Решение № 787/29.03.2019 г. за изпълнение на задълженията по ЗУО.; 
- Решение № 786/29.03.2019 г. за изпълнение на задължения по ЗООС. 

 
Във връзка с кандидатстване на Община Раковски: 

- за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: 
„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чалъкови, област 
Пловдив, община Пловдив пред «Предприятие за управление дейностите по опазване 
на околната среда», е взето 1 решение - № 761, взето с Протокол № 49/08.02.2019 г.; 

- с проектно предложение – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Община Раковски“ във връзка с обявяването на процедура „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“  по Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-
2020, е взето 1 решение - № 784, взето с Протокол № 51/29.03.2019 г. 

 
Решенията, свързани с приемане на планове и програми са следните: 

-      Решение № 742/30.01.2019 г. за приемане на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.; 

-      Решение № 773/27.02.2019 г. за приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за 2019 г.; 

- Решение № 783/29.03.2019 г. за приемане на Годишен план за изпълнение на 
дейностите за подкрепа за личностно  развитие на децата и учениците в Община 
Раковски за 2019 година; 

- Решение № 813/25.04.2019 г. за приемане на годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Раковски за 2019 г.; 

- Решение № 816/31.05.2019 г. за приемане на Програма за развитие на туризма в 
Община Раковски 2019 – 2025 г. 

 
Общински съвет – Раковски изменя две свои решения: 

- Решение № 745, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. с Решение № 780/29.03.2019 г.; 
- Решение № 825, взето с Протокол № 53/31.05.2019 г. с Решение № 829/25.06.2019 г.   
 

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. Общински съвет – Раковски е приел общо 6 решения за 
отпускане на еднократна финансова помощ, с които на 58 /петдесет и осем/ граждани на 
Община Раковски, съгласно Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от 
бюджета на Община Раковски, са отпуснати общо 5 800 /пет хиляди осемстотин/ лв.  
 

Други решения с обществено значение са: 
-     Решение № 752/30.01.2019 г. за предоставяне на пасища и мери от общински 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на територията на община 
Раковски; 

- Решение № 753/30.01.2019 г. относно изразяване на съгласие за закупуване на 
комбиниран багер и трактор от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от 
Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от 
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.); 

- Решение № 754/30.01.2019 г. относно обявяване на неприсъствените дни в детските 
градини на територията на община Раковски през 2019 г. ; 

- Решение № 796/29.03.2019 г. за приемане на списък на земеделските стопани и техни 
сдружения и определяне на цени за отдаване под наем на пасища и мери от 
общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. 

- Решение № 798/29.03.2019 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на 
„Професионална гимназия по селско стопанство„ с. Белозем, Община Раковски, 
Пловдивска област - юридическо лице на бюджетна издръжка, имоти – публична 
общинска собственост за образователни нужди; 
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- Решение № 817/31.05.2019 г. относно избор на дипломиран експерт счетоводител за 
извършване на независим финансов одит за 2019 г. на „МБАЛ Раковски“ ЕООД; 

- Решение № 831/25.06.2019 г. относно завишаване броя на децата за учебната 
2019/2020 г. в яслените групи  и  първите възрастови групи в общинските детски градини 
на територията на община Раковски. 

 
Приетите решения и протоколи от заседанията са изпращани на Областния управител – 

Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и Кмета на Общината в законоустановения срок. 
Преписи от приетите решения са били предоставяни и на заинтересованите лица. 

 
Всички актове на Общински съвет – Раковски са били обявявани на интернет страницата 

на Общината www.rakovski.bg, както и на информационното табло на Общински съвет. 
 
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии се 

основава, както на статистически данни, така и на анализа на съдържанието на взетите 
решения.  Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 
извършеното до сега и приноса си в общия обем от работа за подобряване на местното 
самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните  
усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общински съвет. 
 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Доклад с Изх. № ОбС - 72/26.07.2019 г. от Георги 
Николаев Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на 
движението на територията на Община Раковски. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията по законност и обществен ред 
отново се запозна с Вашия Доклад, приема Вашите предложения, които сте отправили със 
следната корекция, която се дължи на промяна в законодателството.  
Промяната на чл. 6, т. 7, предлага да остане същата, чл. чл. 6, т. 17, също се запазват, а чл. 36, 
ал. 2, т. 7, да се измени, както следва: „Глоба в размер от 200 до 700 лева за физическите 
лица, а за юридическите лица и едноличните тъговци се налагат имуществени санкции в 
размер на 500 до 3000 лева – за нарушителите по чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23 и 24, чл. 13, чл. 18, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 30, ал. 1.” 
г-н Георги Лесов: Някакви въпроси? Няма. Моля да гласуваме!  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17 
Против: 0   
Възд.се: 4                                     
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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  

 

http://www.rakovski.bg/
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Р Е Ш Е Н И Е № 845 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 
 

Относно: Приемнане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 
чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 6 т. 17 и чл. 36 ал. 2 т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски за противоречието им с 
чл. 3 ал. 5 и чл. 33 ал. 2 от ЗЗШОС. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община 
Раковски, както следва: 

 
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община 
Раковски 

 
§1.: Чл. 6, т. 7 се изменя, както следва:  
 “Вдигането на шум в жилищните сгради и в близост до тях, смущаващ спокойствието 
на обитателите, между 14:00 и 16:00 часа и между 22:00 и 8:00 часа в делничните дни и между 
14:00 и 16:00 часа и 22:00 и 9:00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на 
дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.” 
 
§2.: Чл. 6, т. 17 се отменя.  
 
§ 3.: Чл. 36, ал. 2, т. 7 се изменя, както следва:  

 „Глоба в размер от 200 до 700 лева за физическите лица, а за юридическите лица и 
едноличните тъговци се налагат имуществени санкции в размер на 500 до 3000 лева – за 
нарушителите по чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24, чл. 13, чл. 
18, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 30, ал. 1.” 

 
§4. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение. 
 

Заключителна разпоредба 
 
§ 5. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 
страница на Община Раковски. 
 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на 
движението на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет 
– Раковски с Решение № 845, взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. и е подпечатано с 
официалния печат на общинския съвет. 
 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община 
Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета. 

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината. 
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МОТИВИ:   

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
 В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна 
прокуратура – Пловдив с № 4275/18.06.2019 г. против Наредба № 1 за поддържане и опазване 
на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до 
Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и 
чл. 193, ал. 1 от АПК.  
 Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 6, т. 17 и чл. 36, ал. 2, т. 7 от Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски за 
отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка 
на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до извода, че 
действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в 
законосъобразен вид. 
 Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока 
степен, а именно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).  
 По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като 
съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой 
адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се 
пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение. 
 Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства 
на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА 
е предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на 
нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по 
степен акт.  
 Според чл. 3, ал. 5 от действащия в Република България Закон за защита от шума в 
околната среда (ЗЗШОС) изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от 
съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети. Тоест, общинският 
съвет разполага с правомощието да уреди, чрез наредба само тези правоотношения, 
свързани с изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и съседи в жилищни 
сгради.  
 В чл. 16а, ал. 2 от ЗЗШОС е въведено правилото, че не се допуска озвучаването на 
открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и 
курорти, за времето между 23,00 и 7,00 часа. 
 Според чл. 6, т. 17 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 
чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, се забранява вдигането на шум от озвучителни системи и 
други електронни устройства на открито в частни имоти, както и такива публична и частна 
общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на 
околните жилищни сгради след 21:00 часа. Тоест местният орган не е имал правомощие да 
въведе правила за поведение, свързани с дейности, които излизат извън предметния обхват на 
чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС. Следователно местната наредба е в пряко противоречие с 
нормативната регламентация от по-висок ранг. 
 На следващо място – другата незаконосъобразна норма от Наредбата е в 
разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 7, която гласи, че на нарушителите се налага глоба в размер 
от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23 и 24, чл. 13, чл. 18, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 30, ал. 1. Тази разпоредба противоречи на чл. 33 
от ЗЗШОС, където са посочени санкциите за нарушения на закона, а в чл. 33, ал. 2 от същия 
закон гласи, че „за нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, 
физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на 
едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.“. 
 И на последно място, с цел уредба и по-добър контрол на шума, предизвикан от 
домашни дейности възникна нуждата от изменение и на чл. 6, т. 7 от Наредбата. 
 В тази връзка, разпоредбите на чл. 6 т. 7 и т. 17 и чл. 36 ал. 2 т. 7 от Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 

http://eea.government.bg/bg/legislation/noise/ZZSHOS.doc
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приета с Решение на Общински съвет Раковски № 490, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г. 
следва да се съобразят със закона, като предлагам нейното изменение. 
 
 При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски са 
спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
 Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с 
разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове. 
 Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, 
че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по-висока степен. Следователно, незаконосъобразно е да се стеснява 
или разширява кръгът на предвидената в закона регулация на обществени отношения. 
 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 
мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища 
и предложения от заинтересованите лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел “ТСУ, 
С, ОС и СД“ при Община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА 
„Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, 
изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на 
местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да 
присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да 
отправят питания, като заемат специално определените за тях места. 

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
 Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, 
както и в отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда. 

III.   Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
             За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски не са 
необходими финансови средства. 

IV. Очаквани резултати: 
Осигуряване на условия за спокойствие и отдих на гражданите на територията на 

Община Раковски.  
 Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за 
законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК. 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на 
движението на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство 
, както и с правото на Европейския съюз. 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Проект с Вх. № ОбС - 221/26.07.2019 г. от Йовко 
Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно приемане на Правилник за 
устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални услуги в 
домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Община Раковски“. 
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Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията се запозна и с този проект на 
Правилник за устройството и организацията на дейността на Център за здравно-социални 
услуги в домашна среда и предлага той да бъде приет. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Въпроси, колеги? Така… няма въпроси! Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16 
Против: 0 
Възд.се: 5                  
       
                
1. Петър Милков Антонов – възд. се  
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 – 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  

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 846 

 
Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на Правилник за устройството и организацията на дейността на Център 
за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“.  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 52 и 53 от 
ЗОС. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски  

 
Р Е Ш И: 

 
I. Приема Правилника за устройството и организацията на дейността на Център за 

здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“  

 
II. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община 

Раковски след влизане в сила на решението, с което е приет. 
 

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината. 
 
 
МОТИВИ:  

I. Причини, които налагат приемането: 
 Oбщина Раковски е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания - Община Раковски“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0095 в максимален размер до 203 925,92 лева със 
срок на изпълнение 18 месеца. 
 Проектът ще даде възможност да бъдат задоволени нуждите на минимум 68 
потребители от Община Раковски да получат качествена и адекватна на нуждите им 
патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип 
от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни санитари. 
 Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05М9OР001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ” предоставянето 
на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания е разгледано, като услуга от 
общ икономически интерес /УОИИ/ в съответствие с Решението на ЕК за УОИИ/20.12.2011 
година. 
 Патронажната грижа се определя като УОИИ, като част от безвъзмездната финансова 
помощ във връзка с предоставянето на услугата представлява компенсация за обществена 
услуга за доставчика на тази услуга. Услугата „Патронажна грижа” следва да бъде възложена 
от общината в съответствие с изискването на Решението на ЕК за УОИИ, като задължението 
за изпълнение важи за срок от 18 месеца. 
 Възлагането на услугата се осъществява с акт за възлагане или поредица от няколко 
акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно 
член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС 
на доставчика чрез Кмета на Общината, който трябва да изготви заповед за възлагане и 
Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат всички необходими реквизити 
съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 
 
 При изработването на проекта на Правилника за устройството и организацията на 
дейността на Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ са спазени 
принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
 Принцип на необходимост – Причините, които налагат приемането са продиктувани от 
една обща цел, а именно уреждане устройството, статута, дейността и управлението Център 
за здравно-социални услуги в домашна среда в Община Раковски и на екипа към него, 
който ще съдейства за подобряване качеството на живот и възможностите за социално 
включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на услуги в 
домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.  
 Принцип на обоснованост – Възлагането на услугата се осъществява с акт за 
възлагане или поредица от няколко акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички 
необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се 
осъществява с Решение на ОбС на доставчика чрез Кмета на Общината, който трябва да 
изготви заповед за възлагане и Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат 
всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 
 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 
мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища 
и предложения от заинтересованите лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел 
“Европроекти, образование и култура“ при Община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Органът, който е 
компетентен да приема правилници на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно 
ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите 
комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях 
места. 

II. Цел на приемането на Правилника: 
       Целта на приемането на Правилника се изразява в уреждане устройството, 
статута, дейността и управлението на общинския Център за здравно-социални услуги в 
домашна среда с цел доброто и ефикасно изпълнение на проекта на Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски.  

III. Финансови средства, необходими за прилагането на правилника: 
       За приемането на Правилника за устройството и организацията на дейността на 
Център за здравно-социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна 
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грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски“ не са необходими 
финансови средства. 
IV. Очаквани резултати: 

       Създаване на стабилна и устойчива база на статута и дейността на Центъра за 
социални услуги в домашна среда и на персонала към него – подбор, назначаване и 
съответните права и задължения.  

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
       Правилника за устройството и организацията на дейността на Център за здравно-
социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Община Раковски“ съответства с българското законодателство , 
както и с правото на Европейския съюз. 
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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 

 
 

 
 

ПРАВИЛНИК 
за  

устройството и организацията на дейността на Център за 
здравно-социални услуги в домашна среда по 

предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Община Раковски“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНА РАКОВСКИ, 2019 г. 
 

mailto:obs@rakovski.bg
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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 1. Този правилник урежда устройството, статута, дейността и управлението на 
общинския Център за здравно-социални услуги в домашна среда. 
 
 Чл. 2. Центъра за здравно-социални услуги в домашна среда се създава на основание 
чл. 52, ал. 2 и чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 2 от 
Закона за социално подпомагане. 
 
 Чл. 3. Общинския Център за здравно-социални услуги в домашна среда се създава, 
преобразува и закрива с решение на Общински Съвет Раковски по предложение на Кмета 
на Общината. 
 
 

ГЛАВА ВТОРА  
УПРАВЛЕНИЕ,СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ 

 
 Чл. 4. (1) Персоналът на Центъра за здравно-социални услуги в домашна среда се 
състои от управител, социален работник, медицински специалисти, домашни санитари и 
психолог, предоставящи патронажна грижа по домовете на потребителите с индикирани 
потребности от съответния вид грижа. 
 (2) Лицата по ал. 1 се назначават от Кмета на общината при спазването на 
приложимата нормативна уредба и клаузите на приложимия договор за финансиране 
дейността на Центъра. 
 (3) Управителят на Центъра се назначава от Кмета на общината и може да бъде 
служител на работодателя, назначен  с допълнително споразумение/ заповед към основен 
трудов договор/заповед съгласно изискванията на приложимия договор за финансиране на 
дейността. Управителят: 

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Центъра за 
здравно-социални услуги в домашна среда” по предоставяне на 
патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания при спазване на 
изискванията на действащото законодателство , наредбите на ОбС и 
изискванията на приложимия договор за финансиране на дейността;  

2. осигурява условия за безопасни и здравословни условия на труд в Центъра; 
3. контролира правилното водене и съхраняване на документацията; 
4. разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд; 
5. води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по 

здравословни и безопасни условия на труд; 
6. разработва ежемесечни графици за предоставяне на патронажна грижа; 
7. следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал; 
8. извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на 

предоставената патронажна грижа по домовете; 
9. отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата 

база. 
10. извършва и други задачи съгласно длъжностната си характеристика. 

 (4) Социалният работник се назначава от Кмета на общината на трудов договор на 
пълно или непълно работно време в зависимост от потребностите на потребителите и 
определения финансов ресурс в приложимия договор за финансиране на дейността. 
 (5) Социалният работник е част от мобилния екип, предоставящ патронажна грижа по 
домовете и предоставя мобилни социални услуги на потребителите с индикирани 
потребности съгласно длъжностната си характеристика. Социалният работник извършва 
следните дейностти: 

1. събиране и предоставяне на информация от и на потребителя и членовете на 
неговото семейство; 
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2. подпомагане на медицинските специалисти при извършване на дейности, 
свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на 
потребителя; 

3. подкрепа при комуникации с институции и служби; 
4. други дейности, свързани с полагане на комунално-битови грижи за 

потребителя. 

 (6) Медицинските специалисти се назначават от Кмета на общината на трудов или 
граждански договор на пълно или непълно работно време и предлагат медицински услуги и 
здравна грижа на потребителите по вид, размер /но не повече от 2 часа дневно/ и 
интензивност, индикирани според индивидуалните потребности на потребителя и съгласно 
клаузите на приложимия договор за финансиране на дейността. Медицинските специалисти 
извършват дейности по: 

1. предоставяне и събиране на здравна информация; 
2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; 
3. медицински и здравни грижи и дейности; 
4. ресоциализация, реадаптация и рехабилитация; 
5. здравни манипулации; 
6. провеждане на обучение в областта на здравните грижи; 
7. други дейностти по писмено лекарско предназначение. 

 (7) Психологът се назначава от Кмета на общината на трудов или граждански договор 
на непълно работно време и предлага психологическа подкрепа на потребителите в 
рамките на не повече от 2 часа дневно с интензивност съгласно индикираните им 
индивидуални потребности съгласно клаузите на приложимия договор за финансиране на 
дейността. 
 (8) Домашните санитари се назначават от Кмета на общината на трудов договор на 
пълно или непълно работно време и предоставят комунално-битови услуги в дома на 
потребителите в рамките на не повече от 2 часа дневно на конкретен потребител, съгласно 
индикираните потребности и клаузите на приложимия договор за финансиране на 
дейността. Домашните санитари извършват комунално-битови дейности, включващи: 

1. поддържане на лична хигиена и хигиена на помещенията; 
2. съдействие при приготвяне на храна и помощ при хранене; 
3. закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост с 

финансови средства на потребителя; 
4. оказване на съдействие за организиране на свободното време на 

потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните 
контакти. 

 (9) Броят на лицата по предходните алинеи се определя от заявените потребности от 
потребителите на патронажна грижа, в рамките на бюджета на приложимия договор за 
финансиране на дейностите.  
 (10) Съотношението между длъжностите по ал.5,6,7 и 8 зависи от реално заявените 
потребности от потребителите, като лицата по алинея 6 могат да предоставят психологическа 
подкрепа съгласно утвърдената от министерство на здравеопазването Методика за 
предоставянето на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. 
 
 Чл. 5. (1) Центърът за социални услуги в домашна среда е с предмет на дейност: 
предоставяне на индивидуална подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания чрез 
предоставяне на патронажна грижа в домашна среда от обучен специализиран екип от 
медицински специалисти, психолог и специалисти по социални дейности . 
 (2) Центърът предлага интегрирани здравно-социални услуги: 

1. здравни грижи; 
2. психологическа подкрепа; 
3. социални и комунално-битови услуги. 

 (3) Дейностите по предходните алинеи се осъществяват съгласно „Методика за 
предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и лица с увреждания”, 
утвърдена от Министъра на здравеопазването. 
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 (4) При предоставянето на патронажна грижа в дома задължително се поддържа 
приложената към Методиката по ал.3 документация, както и формулярите съгласно 
изискванията на приложимия проект за финансиране на дейностите. 
 (5) Центърът осъществява дейността си в тясно сътрудничество с Дирекция „Социално 
подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” при съблюдаване на строги правила за избягване 
риска от двойно финансиране на дейностите. 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
 Чл. 6. (1) Дейността на Центъра за социални услуги в домашна среда се финансира 
от: 

1. Общинския бюджет; 
2. Проекти по Програми, финансирани от ЕСФ 
3. Дарения от физически и юридически лица; 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. „Потребители“ по смисъла на този Правилник са лица с трайни увреждания и възрастни 
хора в частична или трайна невъзможност за самообслужване, както и в риск от социална 
изолация. 
 
§2. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал 2 от ЗМСМА. 
 
§3. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му. 
 
§4. Настоящият правилник е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № 
846, взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския 
съвет. 
 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 209/25.07.2019 г. 
от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно създаване на 
Общинско предприятие „Център за социални услуги в домашна среда“ към Община 
Раковски. 
Г-н Матански? 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията по законност и обществен ред 
разгледа и Предложението на Йовко Романов, като предлага Общински съвет – Раковски да 
създаде Общинско предприятие „Център за здравно-социални услуги в домашна среда и да 
възложи на Кмета на Общината да изготви заповед за възлагане на услугата „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски. И да бъде приет правилник 
дейността, което ние вече направихме. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16 
Против: 0          
Възд.се: 5                      
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1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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 – 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  

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 847 

 
Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Създаване на Общинско предприятие „Център за здравно-социални услуги в 
домашна среда“ към Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 2, чл. 53, ал. 3 от 
ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на 
общински предприятия на територията на Община Раковски. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет – Раковски създава Общинско предприятие „Център за здравно-
социални услуги в домашна среда“с предмет на дейност: предоставяне на патронажна 
грижа в домашна среда от обучен специализиран екип от медицински специалисти, 
психолог и специалисти по социални дейности.  
 Общинско предприятие „Център за здравно-социални услуги в домашна среда“ да 
бъде със седалище: в източната част на масивна сграда, граничаща с ул. 11-ти август, 
ситуирана в югоизточната част на поземлен имот № 502.1314, за който е образуван УПИ I в 
квартал № 81 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово. 
 2. Възлага на Кмета на общината изготвянето на заповед за възлагане на услугата 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Раковски, като услуга 
от общ икономически интерес (УОИИ) на „Център за здравно-социални услуги в домашна 
среда“, съдържаща всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за 
УОИИ.  
 3. Устройството, статута, дейността и управлението на общинския „Център за здравно-
социални услуги в домашна среда“ към Община Раковски да бъдат уредени с приемане на 
Правилник. 

 
 
МОТИВИ: Oбщина Раковски е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания - Община Раковски“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0095 в максимален размер до 203 925,92 лева със 
срок на изпълнение 18 месеца. 
 Проектът цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и 
предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна 
невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.  
 Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05М9OР001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ” предоставянето 
на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания е разгледано, като услуга от 
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общ икономически интерес (УОИИ) в съответствие с Решението на ЕК за УОИИ/20.12.2011 
година. 
 Услугата „Патронажна грижа” следва да бъде възложена от общината в съответствие с 
изискването на Решението на ЕК за УОИИ, като задължението за изпълнение важи за срок от 
12 месеца. 

 Възлагането на услугата се осъществява с акт за възлагане или поредица от няколко 
акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно 
член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС 
на общинско предприятие или друго общинско звено чрез Кмета на Общината, който трябва 
да изготви заповед за възлагане и Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат 
всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 

Чрез създаване на Общинско предприятие „Център за здравно-социални услуги в 
домашна среда“, който да предоставя „патронажни грижи“, ще се създадат и условия за 
откриване на нови работни места в населените места на общината.  
 В „Центъра за здравно-социални услуги в домашна среда” ще се извършват няколко 
основни типа почасови дейности: 
 - Предоставяне на медицински услуги и здравна грижа, като здравни манипулации; 
ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, провеждане на обучение в областта на 
здравните грижи;  
 - Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, като 
поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, 
предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други 
специализирани услуги, в дома на потребителя; 
 - Предоставяне на почасови услуги за комунално – битови дейности като пазаруване, 
поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване 
и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и 
плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.;  
 - Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на 
обслужваните лица, като оказване на съдействие за организиране на свободното време на 
потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социалните контакти.  
 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 206/18.07.2019 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно промяна начин на трайно 
ползване на имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Раковски, община 
Раковски, област Пловдив в местността “КАМБУРКА” от НТП „Пасище, мера” на НТП „Др. 
селск. т.”. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател, уважаеми колеги, Комисията разгледа 
Предложенито на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
одобри промяна начина на трайно ползване на описаните имоти от „пасище, мера” на 
„Др. селск. т.” 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17 
Против: 0          
Възд.се: 4                   
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1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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 № 848 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, 
находящи се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в местността “КАМБУРКА” от 
НТП „Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от 
„Пасище, мера” на „Др. селкост. т” на следните имоти - публична общинска собственост, а 
именно: 

1. ПИ № 700149 с площ 0,944 дка, находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАМБУРКА” с  НТП „Пасище, мера”, АОС 
2538/22.10.2009 г. 

2. ПИ № 700154 с площ 0,483 дка, находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАМБУРКА” с НТП „Пасище, мера”, АОС 
2540/22.10.2009 г. 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-05-10/27.05.2019 г. от „И. О.“ ООД, с адрес на управление гр. Раковски, ул. „Предел“ 
№ *, представлявано от Г. Я. С., за промяна начина на трайно ползване с цел комасация и 
инвестиции на следните имоти: 

1. ПИ № 700149 с площ 0,944 дка, находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАМБУРКА” с НТП „Пасище, мера”, АОС 
2538/22.10.2009 г. 

2. ПИ № 700154 с площ 0,483 дка, находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАМБУРКА” с НТП „Пасище, мера”, АОС 
2540/22.10.2009 г. 
 

Описаните имоти са разорани и не се ползват, като имоти с НТП - „Пасище, мера”. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 207/18.07.2019 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно поемане на краткосрочен 
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общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет по бюджетите на 
общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени 
проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. и тяхното 
възстановяване по договор № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г., същият анексиран на 06.02.2019 г. 
по 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“. 
Г-жо Кориновска!  
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от Кмета  на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
разреши поемането на краткосрочен общински дълг. С 6 гласа – за, 1 – възд. се, 0 – против.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16 
Против: 1     
Възд.се: 4         
 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
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 – 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  

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 849 

 
Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от 
централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014–2020г. и тяхното възстановяване по договор № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г., 
същият анексиран на 06.02.2019 год. по 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“. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 13, чл. 
17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с ПМС № 215/05.10.2018 год. за условията и реда за 
отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините 
за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. и тяхното 
възстановяване, във връзка с окончателното плащане на разходите по изпълнение на Договор 
№ 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 год., същият анексиран на 06.02.2019 г.  
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, 
т. 5, чл. 13, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 1 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с ПМС № 215/05.10.2018 год. за условията и реда за 
отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините 
за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. и тяхното 
възстановяване, във връзка с окончателното плащане на разходите по изпълнение на Договор 
№ 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 год., същият анексиран на 06.02.2019 г.  

 
Общински Съвет - Раковски: 

 
I. Одобрява предложението на Кмета на Община Раковски за поемане на 

краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел 
извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнение на Договор № 
16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 год., същият анексиран на 06.02.2019 г. по 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“, при следните основни параметри: 

1. Максимален размер на дълга: 814 457,00 лв. (осемстотин и четиринадесет хиляди и 
четиристотин петдесет и седем лева) 

2. Валута на дълга: български лева (BGN) 
3. Вид на дълга: безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им по одобрения проект № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г., същият анексиран 
на 06.02.2019 год., по 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“ 

4. Начин на обезпечаване: Договор № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г., същият анексиран 
на 06.02.2019 год. по 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 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр. София. 

5. Условия за погасяване: 
- Срок за погасяване: с получаване на окончателното плащане по Договор № 

16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г. за отпускане на временни безлихвени заеми от централния 
бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни 
плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020г. и тяхното възстановяване, но не по-късно от 15.12.2019 г.  

- Погасителен план: еднократна погасителна вноска при получаване на окончателно 
плащане по Договор № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г. 

- Източник на погасяване на дълга: получената сума по окончателното плащане по 
Договор № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г.  

- Максимален лихвен процент: 0% (безлихвен заем) 
- Такси, комисионни и други: не се дължат 
- Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужване на дълга върху 

бюджета на общините: не се оказва влияние при одобряване на пълния размер на розходите. 
 
II. Възлага на Кмета на Община Раковски да подаде писмена заявка за 

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно 
плащане на разходите по изпълнението на Договор № 16/07/2/0/00130/ 27.04.2018 г., същият 
анексиран на 06.02.2019 год. по 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“, както и 
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да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински 
дълг. 
 
МОТИВИ: На 27.04.2018 г. е подписан горецитираният договор между Община Раковски и ДФ 
„Земеделие“, като към момента на Община Раковски е преведен аванс от 50% (петдесет 
процента) от сумата по договора, а именно 814 456.70 лв., сумата е без начислен ДДС. 
Съгласно Постановление на Министерски съвет № 215 от 05.10.2018 г. Община Раковски 
може да кандидатства за безлихвен заем, който да обезпечи остатъка от сумата необходима 
за 100% (сто процентово) покриване на всички дейности по договора. 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Днения ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 208/25.07.2019 
г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно разрешение за 
функционирането на паралелки с брой на учениците под нормативно определения по реда 
на чл.68, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението 
и предлага на Общински съвет – Раковски да разреши на ОУ „Д-р Петър Берон“ – село 
Чалъкови съществуването на паралелки с брой на учениците под установения норматив. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Неделчева! Колеги, въпроси! Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0         
Възд.се: 0                            
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. 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 № 850 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разрешение за функционирането на паралелки с брой на учениците под 
нормативно определения по реда на чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 8 от Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
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По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет – Раковски разрешава на ОУ „Д-р Петър Берон“ – село Чалъкови 
съществуването на паралелки с брой на учениците под минималния норматив в II, ІІІ, 
и VII клас през учебната 2019/2020 г. в ОУ „Д-р Петър Берон“- село Чалъкови, съгласно 
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, като за това не са необходими допълнителни финансови 
средства. 
 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Предложение с Изх. № 
316/26.06.2019 г. от Директора на ОУ „Д-р Петър Берон“ – село Чалъкови за разрешение на 
съществуването на паралелки с ученици под минималния норматив на учениците в 
паралелка за учебната 2019/2020 година. 
 

клас 
 

Действителен брой 
ученици за 2019/2020 

учебна година 

Разлика между минимален 
норматив и действителен брой 

ученици 
К1 К2 К3 

IІ 13 3 
IIІ 13 3 
VII 14 4 

 
Налице е положително становище по реда на чл. 68, ал. 8 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование от г-жа Киркова – началник на Регионалното управление на образованието – гр. 
Пловдив.  

Допълнителни финансови средства извън определените по стандарти не са 
необходими съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 210/25.07.2019 г. от 
Йовко Стефанов Романов - ВРИФ 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 074103 с НТП - пасище, мера, 
местност „Мерата“ в землището на с. Белозем, област Пловдив, община Раковски и 
изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-074093 - Производствени и складови дейности – химическа 
промишленост, одобрен със Заповед № АБ-21 от 17.02.2014 г., за образуване на УПИ-
074093,074103-Производствена и складова дейност, Химическа промишленост, за изграждане 
на обект: “Компресорна станция за зареждане на природен газ и водород“. 
Г-н Узунов!  
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, на свое редовно заседание ПК ТСУ разгледа 
Предложението на ВРИФ Кмета – Йовко Романов и предлага на ОбС – Раковски с 7 гласа – 
за, да разреши изработването на проекта за 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: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0                   
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. 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 № 851 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 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 074103 с НТП - пасище, мера, местност „Мерата“ в землището на с. Белозем, област 
Пловдив, община Раковски и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-074093-Производствени и 
складови дейности – химическа промишленост, одобрен със Заповед № АБ-21 от 17.02.2014 
г., за образуване на УПИ-074093,074103-Производствена и складова дейност, Химическа 
промишленост, за изграждане на обект: “Компресорна станция за зареждане на природен 
газ и водород“. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ, във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 67а от 
ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет – Раковски разрешава 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 074103 с НТП - пасище, мера, местност „Мерата“ в землището на с. Белозем, 
област Пловдив, община Раковски и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-074093-Производствени и 
складови дейности, одобрен със Заповед № АБ-21 от 17.02.2014 г., за образуване на УПИ-
074093,074103-Производствена и складова дейност, Химическа промишленост, за 
изграждане на обект: “Компресорна станция за зареждане на природен газ и водород“ 
 Обхват: поземлен имот 074103 с НТП - пасище, мера, местност „Мерата“ в 
землището на с. Белозем, област Пловдив, община Раковски и УПИ-074093-Производствени и 
складови дейности  
 Контактна зона: ПИ 074104; УПИ-074093-Производствени и складови дейности, УПИ-
074101-Производствени и складови дейности, Химическа промишленост  
 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 074103 с НТП- пасище, мера, местност „Мерата“ в 
землището на с. Белозем, област Пловдив, община Раковски и изменение на ПУП-ПРЗ на 
УПИ-074093-Производствени и складови дейности, одобрен със Заповед № АБ-21 от 17.02.2014 
г., за образуване на УПИ-074093,074103-Производствена и складова дейност, Химическа 
промишленост, за изграждане на обект: “Компресорна станция за зареждане на природен 
газ и водород“ 
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 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. в 
ДВ. бр. 22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота. 
 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
 Проектът ПУП-ПРЗ да се представи във цифров вид на СD. 
 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000. 
 2. Общински съвет – Раковски одобрява на основание чл. 124б от ЗУТ - задание за 
изработване на ПУП-ПРЗ. 
 3. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 26-05-14 от 10.07.2019 
г. от „И. О.“ ЕООД, ЕИК *********, представлявано от Г. Я. С., собственик на поземлен имот имот 
074103 с НТП - пасище, мера, местност „Мерата“ в землището на с. Белозем, област 
Пловдив, община Раковски, за 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 и 
изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-074093-Производствени и складови дейности, одобрен със 
Заповед № АБ-21 от 17.02.2014 г., за образуване на УПИ-074093,074103-Производствена и 
складова дейност, Химическа промишленост, за изграждане на обект: “Компресорна 
станция за зареждане на природен газ и водород“. 
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване 
на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скица на имота, Основни данни за имота в 
съществуващо положение и Документи за собственост. 
 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 212/25.07.2019 г. 
от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно одобряване на 
проект за изменение на ПУП-ПР за улици с осови точки 67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); 
ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За складова база, кв. 36 и УПИ-I-За 
складова база, кв. 37 по дворищно-регулационния план на с. Белозем, Община Раковски за 
промяна на уличните регулационни линии на улици с ос. т. 67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 
(север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За складова база, кв. 36 и УПИ-I-
За складова база, кв. 37 по дворищно-регулационнияплан на с. Белозем, Община Раковски, 
като същите се установят по имотните граници на ПИ-03620.506.1 по Кадастрална Карта, 
собственост на ДП „НК Железопътна инфраструктура“. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, с 7 гласа – за, ПК ТСУ предлага на ОбС – Раковски да 
одобри проекта за изменение на ПУП – ПР, съгласно предложението.   
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? Г-н Колев? 
г-н Петко Колев: Техни ли са или сега тепърва ще бъдат…? 
г-н Георги Лесов: Техни са. Просто се прави промяна в границите. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 0     
Възд.се: 1                   
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. 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 № 852 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за улици с осови точки 
67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За 
складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по дворищно-регулационния план на с. 
Белозем, Община Раковски за промяна на уличните регулационни линии на улици с ос. т. 
67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За 
складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по дворищно-регулационнияплан на с. 
Белозем, Община Раковски, като същите се установят по имотните граници на ПИ-03620.506.1 
по Кадастрална Карта, собственост на ДП „НК Железопътна инфраструктура“. 
 
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: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, проект за изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 
67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За 
складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по дворищно-регулационния план на с. 
Белозем, Община Раковски, като се променят уличните регулационни линии на улици с ос. т. 
67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 (юг), УПИ-I-За 
складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по дворищно-регулационния план на с. 
Белозем, Община Раковски, като същите се установят по имотните граници на ПИ-03620.506.1 
по Кадастрална Карта, собственост на ДП НК “Железопътна инфраструктура“. (Препис от 
Решение № VIII, взето с Протокол №25 от 03.07.2019 г. 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. № 12-67-4 от 28.06.2019 г. на 
ДП НК „Железопътна инфраструктура“ за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на 
улици с ос.т. 67÷68÷69÷70÷71÷72÷73÷74÷75 (север); ос.т. 107÷108 (юг); ос.т. 95÷96÷97÷98÷99÷100 
(юг), УПИ-I-За складова база, кв. 36 и УПИ-I-За складова база, кв. 37 по дворищно-
регулационния план на с. Белозем, Община Раковски 
 Към искането са приложени следните документи: Проекта за изменение на ПУП-План за 
Регулации, Препис от Решение № VIII, взето с Протокол № 25 от 03.07.2019 г. на ЕСУТ; 
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Съобщение на община Раковски с Изх. № 12-67-4 от 03.07.2019 г. и Акт за постъпили възражения 
от 22.07.2019 г. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
г-н Георги Лесов: Десета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
213/25.07.2019 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски относно 
информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план 
на дейностите “Държавна отговорност” и “Общинска отговорност” по бюджета на община 
Раковски за времето от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 
приеме  вътрешни компенсирани промени на Община Раковски. 7 гласа – за.  Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16 
Против: 0         
Възд.се: 5      
                         
             
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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 – 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  

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 853 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 
годишен план на дейностите “Държавна отговорност” и “Общинска отговорност”  по 
бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 
 
На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и т. 14 от 
Решение № 756 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  
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Приема информацията за извършените от Кмета на Общината  вътрешни 

компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност” 
и “Общинска отговорност” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2019 г. до 
30.06.2019 г., както следва: 

Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 
 
 

 
Приложение-1 

 

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ 

Изменение-
лв. 

Функция І - Общи държавни служби 
 

 

  
 

В дейност 1117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите х х 

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 -4801 

2.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 4801 

3.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 -2799 
4.други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 
подпараграфи 10-98 

-227 

5. Материали 10-15 1875 

6.Вода,горива и енергия 10-16 29 

7.Външни услуги 10-20 1122 

Общо за дейността: х 
-0- 

  
 

Функция III - Образование 
  

   В Дейност 1389 - Други дейности по образованието х х 
1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -550 
2.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +500 
3. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +50 

Общо за дейността: х 0 

   Функция IV - Здравеопазване 
  

   
Дейност 1431-Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ х х 
1. Постелен инвентар и облекло 10-13 +500 
2. Външни услуги 10-20 -500 

Общо за дейността: х 0 

   Дейност 1437 - Здравен кабинет в детски градини и училища х х 
1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 

 2.Изплатени суми от СБКО 02-05 
 1. Постелен инвентар и облекло 10-13 +600 

2. Външни услуги 10-20 -600 
Общо за дейността: х 0 

   

ІI. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ §§ 

Изменение-
лв. 

  
 

Функция І - Общи държавни служби   

   В Дейност 2123 - Общински съвет х х 
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1. Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски 10-92 +120 
2. Командировки в страната 10-51 -120 

Общо за дейността: х 0 

   Функция ІІ - Отбрана и сигурност 
  В Дейност 2283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните 

подследтвия от бетствия и аварии х 0 
1.Разходи за външни услуги 10-20 +2000 
2. Материали 10-15 +230 
3. Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и 
разноски 10-92 +6000 

Общо за дейността: х +8230 
От РЕЗЕРВА 97-00 -8230 

   Функция III - Образование х х 
В Дейност 2389 - Други дейности по образованието х х 
1. Храна 10-11 +200 
2.Вода,горива и енергия 10-16 -200 

Общо за дейността: х 0 

   
   

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

   В Дейност 2606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа х х 
1.Разходи за външни услуги 10-20 -15000 
2. Материали 10-15 +15000 

Общо за дейността: х 0 

   В Дейност 2619-ДДЖСБРР х х 
1.Разходи за външни услуги 10-20 -500 
2.Текущ ремонт 10-30 -100 

Общо за дейността: х 0 

   В Дейност 2623-Чистота х х 
1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +2000 
2. Постелен инвентар и облекло 10-13 +100 
3. Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-81 +10 
3.Разходи за външни услуги 10-20 -2110 

Общо за дейността: х 0 

   В Дейност 2629 - Други д-сти по опазване на околната среда х х 
1. Материали 10-15 -2000 
2.Разходи за външни услуги 10-20 +2000 

Общо за дейността: х 0 

   Функция VІІ – Почивно дело 
  В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1000 
2.Вода,горива и енергия 10-16 -1000 

Общо за дейността: х 0 
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   В Дейност 2759 – Други дейности по културата х х 
1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +500 
2. Материали 10-15 +10000 
3. Храна 10-11 -10500 

Общо за дейността: х 0 

   Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 
    

  В Дейност 2832-Служби и дейности по поддържане,пемонт и 
изграждане на пътища х х 
1. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +150 

Общо за дейността: х +150 
  

  
В Дейност 2849-Други дейности по транспорта,пътищата, 
пощите и далекосъобщенията х х 
1.Разходи за външни услуги 10-20 -150 
2.Разходи за външни услуги 10-20 -22000 
3. Текущ ремонт 10-30 +22000 

Общо за дейността: х -150 

   
В Дейност 2910-Разходи за лихви х х 
1. Разходи за лихви по други заеми от страната 22-24 -38000 
2. Разходи за лихви по заеми от банки в страната 01-01 +38000 

Общо за дейността: х 0 

   

IІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ §§ 

Изменение-
лв. 

  

 

В дейност - 3713 - Спорт за всички х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1580 

2. Материали 10-15 -1580 

Общо за дейността: х 0 
   

В дейност 3738 - Читалища х х 

1. Материали 10-15 +1200 

2.Разходи за външни услуги 10-20 +480 

3. Текущ ремонт 10-30 +400 

4. Други финансови услуги 10-69 +10 

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

+40 

Общо за дейността: х +2130 

От РЕЗЕРВА 97-00 -2130 
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и съобразно 
делегираните ми правомощия с Решение № 756 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 48/30.01.2019 г., представям на Вашето внимание информация за извършените 
вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 
отговорност” и “Общинска отговорност”  по бюджета на община Раковски за времето от 
01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
215/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно 
разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ, преминаващо през ПИ-034009 с НТП –полски път - публична общинска 
собственост, за захранване на УПИ-034334-Производствени и складови дейности, Автоморга, 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски. 
Г-н Узунов!  
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, ПК ТСУ предлага на ОбС – Раковски, с 7 гласа – за, да 
разреши израбтването на ПУП – ПП за трасе на Кабелна линия  ниско напрежение, съгласно 
предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0    
Възд.се: 0     
             
       
1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. 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 № 854 
 

 Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА 
ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, преминаващо през ПИ-034009 с НТП –полски път - публична 
общинска собственост, за захранване на УПИ-034334-Производствени и складови дейности, 
Автоморга, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, 124б, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  

 
 1. Общински съвет – Раковски разрешава, на основание чл. 124а от ЗУТ, изработване 
на ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, преминаващо 
през ПИ 034009 с НТП полски път - публична общинска собственост, за захранване на УПИ-
034334-Производствени и складови дейности, Автоморга, местност „Перселик“ в землището 
на с. Стряма, община Раковски 
 Обхват: ПИ 034009 с НТП полски път - публична общинска собственост, за захранване 
на УПИ-034334-Производствени и складови дейности, Автоморга, местност „Перселик“ в 
землището на с. Стряма, община Раковски  
 Цели и задачи на проекта: ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 
НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, преминаващо през ПИ 034009 с НТП полски път - публична общинска 
собственост, за захранване на УПИ-034334-Производствени и складови дейности, Автоморга, 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски  
 
 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, чл. 45 и чл. 
46, ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и 
чл. 24а от ЗОЗЗ. 
 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота. Да се 
определят сервитутните им ивици.  
 Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 
 2. Общински съвет – Раковски одобрява на осн. чл. 124б от ЗУТ, Задание за 
изработване на ПУП-ПП. 
 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 
трасета на техническата инфраструктура, които преминават през 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. 
 
 а) Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 
 б) Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата 
на общината и в един местен вестник  /на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ/. 
 
          
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Искане с Вх. № 26-529-77 от 
22.07.2019 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, с изх. № 8345907/22.07.2019 г. на КЕЦ 
Раковски за разрешение за изработване на на ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА КАБЕЛНА 
ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, преминаващо през ПИ 034009 с НТП полски път - публична 
общинска собственост, за захранване на УПИ-034334-Производствени и складови дейности, 
Автоморга, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски  
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване 
на ПУП-ПП, Скица-предложение за трасето, Основни данни за имотите в съществуващо 
положение.  
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
216/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно 
разрешение за изработване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ 
НА УЛИЧНЕН ВОДОПРОВОД РЕ-НD 160“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас- 
публична общинска собственост; ПИ 00070 полски път - публична общинска собственост и 
ПИ 000048 напоителен канал - собственост на „Напоителни системи“ Пловдив и ПУП-
Парцеларен план на „ТРАСЕ НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б 50“ преминаващо през ПИ 
000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ 000049 и ПИ 000070 с НТП 
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полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 000050 отводнителен канал - публична 
общинска собственост за захранване на УПИ-I-46,47,48 - Производство на конфитюри и 
сладка, (идентичен с ПИ 036100), местност „Генчо кория“ в землището на с. Стряма, област 
Пловдив, община Раковски. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, ПК ТСУ с 7 гласа – за, предлага на Общински съвет – 
Раковски да разреши изработването на проекта, съгласно предложението. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0         
Възд.се: 0 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. 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 № 855 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение за изработване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на 
„ТРАСЕ НА УЛИЧНЕН ВОДОПРОВОД РЕ-НD 160“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас- 
публична общинска собственост; ПИ 00070 полски път - публична общинска собственост и 
ПИ 000048 напоителен канал - собственост на „Напоителни системи“ Пловдив и ПУП-
Парцеларен план на „ТРАСЕ НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б 50“ преминаващо през ПИ 
000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ 000049 и ПИ 000070 с НТП 
полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 000050 отводнителен канал - публична 
общинска собственост за захранване на УПИ-I-46,47,48-Производство на конфитюри и 
сладка, (идентичен с ПИ 036100), местност „Генчо кория“ в землището на с. Стряма, област 
Пловдив, община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, 124б, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 1. Общински съвет – Раковски разрешава на основание чл. 124а от ЗУТ, изработване 
на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА УЛИЧНЕН ВОДОПРОВОД РЕ-
НD 160“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ 
00070-полски път - публична общинска собственост и ПИ 000048-напоителен канал - 
собственост на „Напоителни системи“ Пловдив и ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА 
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ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б 50“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас - публична 
общинска собственост; ПИ 000049 и ПИ 000070 с НТП полски пътища - публична общинска 
собственост; ПИ 000050 отводнителен канал - публична общинска собственост за захранване 
на УПИ-I-46,47,48-Производство на конфитюри и сладка, (идентичен с ПИ 036100), местност 
„Генчо кория“ в землището на с. Стряма, област Пловдив, община Раковски 
 Обхват: ПИ 000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ-00070-
полски път - публична общинска собственост и ПИ-000048-напоителен канал-собственост на 
„Напоителни системи“ Пловдив ПИ-000049 и ПИ-000070  с НТП полски пътища -публична 
общинска собственост; ПИ-000050-отводнителен канал - публична общинска собственост до 
УПИ-I-46,47,48-Производство на конфитюри и сладка, (ПИ-036100), местност „Генчо кория“ в 
землището на с.Стряма, област Пловдив, община Раковски 
 Цели и задачи на проекта: КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ 
НА УЛИЧНЕН ВОДОПРОВОД РЕ-НD 160“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас - 
публична общинска собственост; ПИ 00070-полски път - публична общинска собственост и 
ПИ 000048-напоителен канал - собственост на „Напоителни системи“ Пловдив и ПУП-
Парцеларен план на „ТРАСЕ НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б 50“ преминаващо през ПИ 
000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ 000049 и ПИ 000070 с НТП 
полски пътища - публична общинска собственост; ПИ 000050 отводнителен канал - публична 
общинска собственост за захранване на УПИ-I-46,47,48-Производство на конфитюри и 
сладка, (идентичен с ПИ 036100), местност „Генчо кория“ в землището на с. Стряма, област 
Пловдив, община Раковски 
 
 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, чл. 45 и чл. 
46, ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и 
чл. 24а от ЗОЗЗ. 
 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота. Да се 
определят сервитутните им ивици.  
 Проектът ПУП-ПП да се представи във цифров вид на СD. 
 2. Общински съвет – Раковски одобрява на осн. чл. 124б от ЗУТ, Задание за 
изработване на ПУП-ПП. 
 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 
трасета на техническата инфраструктура, които преминават през 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. 
 а) Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 
 б) Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата 
на общината и в един местен вестник, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
   
      
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА Раковски е постъпило Искане с Вх. № 26-814-5 от 23.07.2019 
г. от „Ц.“ ООД, ЕИК - *********, представлявано от Ц. Г. Ж., за разрешение за изработване на 
КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА УЛИЧНЕН ВОДОПРОВОД РЕ-НD 
160“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас - публична общинска собственост; ПИ 
00070-полски път - публична общинска собственост и ПИ 000048-напоителен канал - 
собственост на „Напоителни системи“ Пловдив и ПУП-Парцеларен план на „ТРАСЕ НА 
ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ Б 50“ преминаващо през ПИ 000047 с НТП път IV клас - публична 
общинска собственост; ПИ 000049 и ПИ 000070 с НТП полски пътища - публична общинска 
собственост; ПИ 000050 отводнителен канал - публична общинска собственост за захранване 
на УПИ-I-46,47,48-Производство на конфитюри и сладка, (идентичен с ПИ 036100), местност 
„Генчо кория“ в землището на с. Стряма, област Пловдив, община Раковски. 
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване 
на ПУП-ПП, Скици-предложения за трасетата, Основни данни за имотите в съществуващо 
положение, Документи за собственост, Разрешение за строеж № 77 от 06.08.2018 г., Скици на 
имотите и Пълномощно. 
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г-н Георги Лесов: Тринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
217/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г.”, във връзка с учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна общинска собственост за „Изграждане информационен център на „Белия 
щъркел” в с. Белозем, община Раковски. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да се учреди 
безвъзмездно право на ползване върху една стая в бившия Битов комбинат, в с. Белозем в 
полза на Народно читалище „Просвета 1909 г.“, за срок от 10 години. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. 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 № 856 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на „Годишна 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. във връзка с учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна 
общинска собственост за „Изграждане информационен център на „Белия щъркел” в с. 
Белозем, община Раковски. 
 
На основание: чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС и чл 54, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
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 1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включено 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. следното 
помещение – частна общинска собственост: 
 помещение с площ от 20 кв. м. находящо се на първия етаж, северна страна, със 
самостоятелен външен вход, част от сграда „Битов комбинат” състояща се от 396 кв. м. на 
2 етажа, построена 1972 г., актувана с акт за частна общинска собственост № 1150 от 
01.06.2005 г., ситуирана в УПИ VII-640, кв. 80, 1500 кв. м. по кадастрален и регулационен план 
на с. Белозем, обл. Пловдив. 
 2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдe учредено безвъзмездно право 
на ползване в полза на Народно читалище „Просвета 1909 г.“, с. Белозем, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, с Председател Генчо Тодоров Тодоров върху помещение с площ от 20 кв. м. 
находящо се на първия етаж, северна страна, със самостоятелен външен вход, част от 
сграда „Битов комбинат” състояща се от 396 кв. м. на 2 етажа, построена 1972 г., актувана с 
акт за частна общинска собственост № 1150 от 01.06.2005 г., ситуирана в УПИ VII-640, кв. 80, 
1500 кв. м. по кадастрален и регулационен план на с. Белозем, обл. Пловдив. 
 3. Правото на безвъзмездно ползване да бъде учредено за срок от 10 (десет) години.  
 4. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде сключен Договор за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване между Община Раковски (учредител) и Народно 
читалище „Просвета 1909 г.“ с. Белозем (ползвател) за следното помещението по т. 2. 
 6. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.  
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с вх. № 76-19-
2/28.06.2019 г. от Генчо Тодоров Тодоров – Председател на „НЧ ПРОСВЕТА 1909 г.”, с. Белозем, 
общ. Раковски, обл. Пловдив, с което е изявено желаниe за учредяване на безвъзмездно 
право на ползване в полза на читалището върху помещение с площ от 20 кв. м. находящо се 
на първия етаж, северна страна, със самостоятелен външен вход, част от сграда „Битов 
комбинат” състояща се от 396 кв. м. на 2 етажа, построена 1972 г., актувана с акт за частна 
общинска собственост № 1150 от 01.06.2005 г., ситуирана в УПИ VII-640, кв. 80, 1500 кв. м. по 
кадастрален и регулационен план на с. Белозем, обл. Пловдив. 
 Помещението ще се използва за изграждане на информационен център и музей на 
„Белия щъркел“ в с. Белозем, като проектът е на стойност 2 000,00 евро финансиран от 
Евронатур – Германия.  
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
218/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ Кмет на Община Раковски относно 
актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г., във връзка с прекратяване на съсобственост между Община Раковски 
и физическо лице, чрез продажба частта на Общината. 
г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да бъде прекратена 
съсобствеността между Община Раковски и физическо лице, при цена на имота 4 800 лв., 
предложението на Комисията. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0 
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1. Петър Милков Антонов – за 
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 № 857 

 
Взето с Протокол № 55/30.07.2019 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 прекратяване на съсобственост между 
Община Раковски и физическо лице, чрез продажба частта на Общината. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва 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., следния имот – частна общинска собственост:  

• 3 070/5 570 (три хиляди и седемдесет от пет хиляди петстотин и седемдесет) идеални 
части от ПИ № 036009 с НТП “Нива”, с обща площ 5,570 дка, находящ се в землището 
на с. Стряма, местността „Христев Ретеш-Мешалъ”, актуван с АОС № 1680/14.11.2008 
г.  
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за 

покупко-продажба за частта на Община Раковски, а именно за: 
• 3 070/5 570 (три хиляди и седемдесет от пет хиляди петстотин и седемдесет) идеални 

части от ПИ № 036009 с НТП “Нива”, с обща площ 5,570 дка, находящ се в землището 
на с. Стряма, местността „Христев Ретеш-Мешалъ”, актуван с АОС № 1680/14.11.2008 
г.  

с Т. К. К., с адрес: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, ул. ”Хан Крум” № ** – 
съсобственик, за сумата от 4 800, 00 лв.: 

3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
изпълнение на настоящото решение. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявлениe с 
Вх. № 94Т-1338-1/21.06.2019 г. от Т. К. К., с адрес: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, 
ул. ”Хан Крум” № **, за закупуване на частта на Община Раковски от съсобствен имот, а 
именно:  

• 3 070/5 570 (три хиляди и седемдесет от пет хиляди петстотин и седемдесет) идеални 
части от ПИ № 036009 с НТП “Нива”, с обща площ 5,570 дка, находящ се в землището 
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на с. Стряма, местността „Христев Ретеш-Мешалъ”, актуван с АОС № 1680/14.11.2008 
г.  

 700/5 570 (седемстотин от пет хиляди петстотин и седемдесет) идеални части от 
гореописания поземлен имот са собственост на Н-ци на С. К. К., чийто наследник е лицето 
подало заявление – Т. К. К. съгласно Удостоверение за наследници с изх. № 149/21.05.2019 г., 
издадено от Кметство с. Стряма, Община Раковски. 
 За имота има изготвена пазарна оценка, Общински съвет определя продажна 
цена за имота, съгласно настоящото решение.  
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Петнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
219/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ 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 имот частна общинска 
собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
продажбата на имот, върху който има реализирано право на строеж при цена  7 500 лв.  
г-н Георги Лесов: Благодря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. 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 № 858 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 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. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 46, ал. 3, чл. 47 и 
58 ал. 1 от НРПУРОИ. 
 
По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие да бъде включен 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.”, следният имот – частна общинска 
собственост:  
 1.1. Поземлен имот 502.1845 (пет, нула, две, точка, едно, осем, четири, пет), за който е 
образуван УПИ ІІІ-(трети) в кв. 106 (сто и шести), отреден за „Жилищно застрояване”, актуван 
с АОС № 3309/04.08.2011 год., състоящ се от 1180 кв. м. (хиляда сто и осемдесет квадратни 
метра), по регулационен план на гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област. 
 2. Дава съгласие за продажба на имота, подробно описан в т. 1.1 на Г. Г. Г. с адрес: 
гр. Раковски, ул. „П. Волов” № *** и И. Г. К. с адрес: гр. Раковски, ул. „Ялта” № *. 
 3. Общински съвет - Раковски одобрява пазарната оценка на имота изготвена от 
лицензиран оценител.  
 4. Общински съвет - Раковски определя продажна цена на поземлен имот 502.1845 
(пет, нула, две, точка, едно, осем, четири, пет), за който е образуван УПИ ІІІ-(трети) в кв. 106 
(сто и шести), отреден за „Жилищно застрояване”, актуван с АОС № 3309/04.08.2011 г., 
състоящ се от 1180 кв. м. (хиляда сто и осемдесет квадратни метра) в размер на 7 500,00 лв. 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
сключване на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 94Г-572-1/25.06.2019 г. от Г. Г. Г. с адрес: гр. Раковски, ул. „П. Волов” № *** и И. Г. К. с 
адрес: гр. Раковски, ул. „Ялта” № * за закупуване на имот № 502.1845 – частна общинска 
собственост, за който е образуван УПИ ІІI в кв. 106 с площ 1180 кв. м., отреден за „Жилищно 
строителство” по регулационен план на гр. Раковски, кв. Секирово, общ. Раковски. 
 Върху имота има учредено право на строеж в полза на заявителите, което право е 
реализирано и върху имота има законно построени сграда и навес съгласно нотариален акт 
№ 141, т. ІІІ, рег. № 5261, нот. дело № 504 от 05.06.2006 г.  
 
 Съгласно чл. 35 ал. 3 от ЗОС, „продажба на земя - частна общинска собственост, на 
собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без 
търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2”. 
 Съгласно чл. 47 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет - Раковски „разпореждането с имоти частна 
общинска собственост или учредяването на ограничени вещни права върху недвижими 
имоти общинска собственост се извършва от Кмета на общината след решение на 
Общински съвет.“ 
 За имота има изготвена пазарна оценка, Общински съвет определя продажна 
цена за имота, съгласно настоящото решение.  
 
 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Шестнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
220/26.07.2019 г. от Йовко Стефанов Романов - ВРИФ 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! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба 
на имоти – ЧОС, чрез провеждане на търг с явно наддаване при първоначални цени – 
описаните в Докладна записката. Става въпрос за имоти в ромските махали на Ген. 
Николаево и Момино.  
г-н Георги Лесов: Благодря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Няма. Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. 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 № 859 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 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 – частна 
общинска собственост. 
 
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: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ 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 – частна 
общинска собственост: 

 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. 
м. 

Акт за общинска 
собственост 

Имот № 501.2493, за който е 
образуван УПИ LI-2493, от кв. 126 по 

регулационния план на гр. Раковски, 
общ. Раковски, кв. Генерал 

Николаево. 

жил. строителство 586 2197/07.05.2009г. 

Имот ПИ № 501.2510, за който е 
образуван УПИ IV-2510, от кв. 139 по 

регулационния план на гр. Раковски, 
общ. Раковски, кв. Генерал 

жил. строителство 492 2917/05.02.2010г. 
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Николаево. 

Имот № 501.2600, за който е 
образуван УПИ XXII-2600, от кв. 125 по 
регулационния план на гр. Раковски, 

общ. Раковски, кв. Генерал 
Николаево. 

жил. строителство 496 3002/15.02.2010г. 

Имот № 48948.73.277 за който е 
образуван УПИ 73.277 по 

регулационния план на с. Момино 
Село, общ. Раковски. 

жил. строителство 658 4056/06.01.2017г. 

Имот № 48948.73.279 за който е 
образуван УПИ 73.279 по 

регулационния план на с. Момино 
Село, общ. Раковски 

жил. строителство 688 4058/26.01.2017г. 

 
 

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

Данни за имота Предназначение Площ в кв. 
м. 

Акт за общинска 
собственост 

Имот № 501.2493, за който е 
образуван УПИ LI-2493, от кв. 126 по 

регулационния план на гр. Раковски, 
общ. Раковски, кв. Генерал 

Николаево. 

жил. строителство 586 2197/07.05.2009 г. 

Имот ПИ № 501.2510, за който е 
образуван УПИ IV-2510, от кв. 139 по 

регулационния план на гр. Раковски, 
общ. Раковски, кв. Генерал 

Николаево. 

жил. строителство 492 2917/05.02.2010 г. 

Имот № 501.2600, за който е 
образуван УПИ XXII-2600, от кв. 125 по 
регулационния план на гр. Раковски, 

общ. Раковски, кв. Генерал 
Николаево. 

жил. строителство 496 3002/15.02.2010 г. 

Имот № 48948.73.277 за който е 
образуван УПИ 73.277 по 

регулационния план на с. Момино 
Село, общ. Раковски. 

жил. строителство 658 4056/06.01.2017 г. 

Имот № 48948.73.279 за който е 
образуван УПИ 73.279 по 

регулационния план на с. Момино 
Село, общ. Раковски 

жил. строителство 688 4058/26.01.2017 г. 

 
3. Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Одобрява определените пазарни оценки на имотите, които към 25.07.2019 г. са 

както следва: 
- За Имот № 501.2493, за който е образуван УПИ LI-2493, от кв. 126 по регулационния 

план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево – 3 809,00 лв. 
- За Имот ПИ № 501.2510, за който е образуван УПИ IV-2510, от кв. 139 по регулационния 

план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево – 3 198,00 лв. 

- За Имот № 501.2600, за който е образуван УПИ XXII-2600, от кв. 125 по регулационния 
план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево – 3 224,00 лв. 
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- За Имот № 48948.73.277 за който е образуван УПИ 73.277 по регулационния план на с. 
Момино Село, общ. Раковски – 2 632,00 лв. 

- За Имот № 48948.73.279 за който е образуван УПИ 73.279 по регулационния план на с. 
Момино Село, общ. Раковски – 2 752,00 лв. 
 

5. Определя начални тръжни цени на гореописаните имоти, както следва: 
 

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

Имот № 501.2493, за който е 
образуван УПИ LI-2493, от кв. 126 по 

регулационния план на гр. Раковски, 
общ. Раковски, кв. Генерал 

Николаево. 

жил. строителство 586 3 809,00 лв. 

Имот ПИ № 501.2510, за който е 
образуван УПИ IV-2510, от кв. 139 по 

регулационния план на гр. Раковски, 
общ. Раковски, кв. Генерал 

Николаево. 

жил. строителство 492 3 198,00 лв. 

Имот № 501.2600, за който е 
образуван УПИ XXII-2600, от кв. 125 по 
регулационния план на гр. Раковски, 

общ. Раковски, кв. Генерал 
Николаево. 

жил. строителство 496 3 224,00 лв. 

Имот № 48948.73.277 за който е 
образуван УПИ 73.277 по 

регулационния план на с. Момино 
Село, общ. Раковски. 

жил. строителство 658 2 632,00 лв. 

Имот № 48948.73.279 за който е 
образуван УПИ 73.279 по 

регулационния план на с. Момино 
Село, общ. Раковски 

жил. строителство 688 2 752,00 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. № 94Е-140-3/14.06.2019 г. от Е. И. Е. – за закупуване на следният имот – частна 
общинска собственост:  
• Имот № 501.2493, за който е образуван УПИ LI-2493, от кв. 126 по регулационния 

план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 
2197/07.05.2009 г. 

2. Вх. № 94З-276-3/20.06.2019 г. от З. А. Т. - за закупуване на поземлен имот – частна 
общинска собственост:  

• ПИ № 501.2510, за който е образуван УПИ IV-2510, от кв. 139 по регулационния 
план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 2917/05.02.2010 г. 

3. Вх. № 94E-340-1/08.07.2019 г. от Е. М. Б. - за закупуване на поземлен имот – частна 
общинска собственост:  

• Имот № 501.2600, за който е образуван УПИ XXII-2600, от кв. 125 по 
регулационния план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево, 
АОС № 3002/15.02.2010 г. 

4. Вх. № 94А-2619-1/08.07.2019 г. от А. А. Л. – за закупуване на поземлен имот – частна 
общинска собственост: 

• Имот № 48948.73.277 за който е образуван УПИ 73.277 по регулационния план на 
с. Момино Село, общ. Раковски, АОС № 4056/26.01.2017 г. 

5. Вх. № 94А-1993-1/08.07.2019 г. от А. А. Л. – за закупуване на поземлен имот – частна 
общинска собственост: 
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• Имот № 48948.73.279 за който е образуван УПИ 73.279 по регулационния план на 
с. Момино Село, общ. Раковски, АОС № 4058/26.01.2017 г. 

 
 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски.  
 

∗ ∗ ∗ 
 
 
г-н Георги Лесов: Седемнадесета точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи.  
Г-н Терзийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби 
и одобри следните лица: 

- М. Х.; 
- Г. И.; 
- П. Г. със сумата от по 100 лв.  

г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Въпроси, колеги! Няма. Моля да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за   
4. 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 № 860 
 

Взето с Протокол № 55/30.07.2019 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: 
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1. М. А. Х. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Васил 

Петлешков” № **, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Г. П. И. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Георги 
Бенковски” № **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
3. П. В. Г. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Белозем, общ. Раковски, ул. „Йоан Павел 

II” № *, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

 
∗ ∗ ∗ 

 
 
г-н Георги Лесов: Последна точка от Дневния ред - осемнадесета: Питания. 
Колеги, въпроси, има ли? Няма. В такъв случай закривам заседанието. 

 
 
 
 

/Заседанието приключи в 18:50 часа/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

               /Георги Лесов/ 
 
 

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