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ПРОТОКОЛ № 25 
 

от 25.08.2021 г. 

от заседание, проведено от 18:07 часа 

в заседателна зала на Общински съвет - Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Рангел Георгиев Матански 

 

Присъстват общински съветници: Йосиф Серафимов Ячев, Любов Степановна Кориновска, 

Генчо Тодоров Тодоров, Елена Иванова Узунова, Младен Минчев Мандраджийски, Деяна 

Андреева Загорчева, Светослав Стефанов Балабански, Юлиян Иванов Ночев, Пламен Йовков 

Марин, Петър Милков Антонов, Стефан Самуилов Марушкин, Петко Димитров Колев, Стефан 

Йозов Пенсов, Анелия Францова Гечева, Георги Николов Тотов, Костадин Дечев Иванов, 

Росица Иванова Пеева, Йосиф Божидаров Стрехин, Йовко Георгиев Николов, Ангел Николов 

Кордов 

 

Присъства също: 

Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 

Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 

Гражданин 

 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, имаме кворум, така че можем да започнем нашата работа. 

Откривам заседанието на Общински съвет – Раковски за месец Август. Материалите за 

днешното заседание са качени в системата, запознали сте се с тях. Имаме Проект на Дневен 

ред, който е формиран на база материалите, които са разгледани в постоянните комисии на 

Общински съвет – Раковски. Запознали сте се с него, имате ли предложения, Колеги, за 

промяна? 

 

Г-жа Любов Кориновска: Може ли едно предложение? 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Кориновска. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Предложение с Вх. № ОбС-344 от 11.08.2021 г., предложено от Кмета 

на Община Раковски и по негово предложение да се оттегли предложението, тъй като той 

отсъства. 
 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Кориновска!  

 

Г-жа Росица Пеева: Кое предложение да се оттегли? 

 

Г-жа Любов Кориновска: 344 от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

промяна форма на собственост на поземлен имот от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост. 

 

Г-н Рангел Матански: Десета точка. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, там възникнаха определени коментари във връзка с това, че… 

само секунда да отворя скицата, Вие също може да отворите. Самото пасище е 

разположено точно по река Сребра и възникнаха коментари ако се наложи в бъдеще да се 
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почиства реката. Или другото, което предизвика коментари от Ваша страна е целта, за която е 

поискана тази промяна е отглеждане на животни. Тези коментари така доведоха до решение 

от Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров, който е предложил Десета точка от Дневния 

ред Предложение с Вх. № ОбС-344 за момента да бъде изтеглена. За да може да се разгледа 

допълнително това предложение и да бъде преценено дали… 

 

Г-жа Любов Кориновска: Да се изчистят всичките обстоятелства. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, да се изчистят всичките обстоятелства и да се прецени дали има 

някаква опасност или не, за да се продължи напред. Защото Вие знаете след като променим 

собствеността от публична в частна следващата стъпка вече е продажбата. 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански, те всичките тези неща подлежат на гласуване, то си има 

правила, дори и отеглянето на точка.  

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Петър Антонов: Или гласуваме Дневния ред или гласуваме да се отегли. Вие сега си 

признавате, че по средата на пътя… дайте да върнем решението тогава и да го направим пак 

пасище. 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм. 

 

Г-н Петър Антонов: Как ще стои Друга земеделска територия. 

 

Г-н Рангел Матански: Може. 

 

Г-н Йосиф Ячев: То няма характер на пасище. 

 

Г-н Петър Антонов: То не става с приказки. Подлагаш го на гласуване, който е съгласен 

гласува. Може да не сме съгласни да го изкараме от Дневния ред и да искаме да гласуваме 

промяната на формата на собственост. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Аз предложение дадох. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, има предложение, което подлежи на гласуване дали да остане в 

Дневния ред или да не остане. 

 

Г-н Петър Антонов: Тъй се прави и да обясняваме, че сме сбъркали… 

 

Г-н Рангел Матански: Аз мисля, че е полезно за Вас да споделя какви са аргументите. Ако 

смятате, че няма нужда за в бъдеще да споделяме аргументи аз съм окей. И може би е добрия 

начин, за да не възникват такива въпроси, така че идеята ми е аз да споделя с Вас какви са 

аргументите. Вече дали ще ги приемете и ще гласуваме 11 „За“ да отпадне или 11 „За“ да 

остане, това е решение на всеки един от нас. В момента имаме предложение от г-жа 

Кориновска тази точка да отпадне от Дневния ред, което аз смятам да го подложа на гласуване 

и след като вземем решение за тази точка ще подложим на гласуване и самия Проект на 

Дневен ред. Или като цяло това е излишно и може да гласуване Дневния ред с направеното 

предложение на г-жа Кориновска. Тоест Проекта на Дневен ред ще го гласуваме с 

направеното предложение на г-жа Кориновска с отпадане на Десета точка от Дневния ред. 

 

Г-н Петър Антонов: Значи имаме две предложения, аз може да искам да гласувам да остане 

точката и ти ме лишаваш от правото да гласувам. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Дай първо моето предложение и после Дневния ред. 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 3 

 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. В такъв случай по предложението на г-жа Кориновска да отпадне 

Десета точка от Дневния ред го подлагам на гласуване, което ще бъде извън системата на 

хартиен носител. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 11     

Против: 1          

Възд.се: 8                

 

№ по 

ред 
Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев Х   

2. Рангел Георгиев Матански     

3. Любов Степановна Кориновска Х   

4. Генчо Тодоров Тодоров Х   

5. Пламен Йовков Марин Х   

6. Елена Иванова Узунова Х   

7. Младен Минчев Мандраджийски Х   

8. Деяна Андреева Загорчева Х   

9. Светослав Стефанов Балабански Х   

10. Юлиян Иванов Ночев Х   

11. Петър Милков Антонов  Х  

12. Стефан Самуилов Марушкин   Х 

13. Петко Димитров Колев   Х 

14. Стефан Йозов Пенсов  

 

Х   

15. Aнелия Францова Гечева   Х 

16. Георги Николов Тотов Х   

17. Костадин Дечев Иванов   Х 

18. Росица Иванова Пеева   Х 

19. Йосиф Божидаров Стрехин   Х 

20. Йовко Георгиев Николов   Х 

21. Ангел Николов Кордов   Х 

/Рангел Матански се въздържа от гласуване/ 
 

 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 4 

 

Г-н Рангел Матански: Аз, Колеги, тъй като ще се въздържа от гласуване на Дневния ред изобщо 

и от това гласуване ще се въздържа. В тази връзка имаме 8 – „Възд. се“, 1 – „Против“ и 11 – „За“, 

така че Десета точка отпада от Проекта на Дневен ред. Имате ли други коментари по Дневния 

ред или го гласуваме във вида, в който току що беше променен? Няма. В такъв случай, Колеги, 

преминаваме към гласуване на Дневния ред. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 16     

Против: 0          

Възд.се: 4                

 

ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

 

1. Докладна записка с Вх. № ОбС-348 от 16.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на жилища- общинска собственост. 

 

2. Предложение с Вх. № ОбС-362 от 20.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 

30.06.2021 г. и отчет на “МБАЛ - Раковски” ЕООД към 30.06.2021 г. 

 

3. Докладна записка с Вх. № ОбС-351 от 17.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно включване на ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“- 

с. Стряма, ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски градини и 

училища. 

 

4. Предложение с Вх. № ОбС-357 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване финансирането на маршрутите на 

училищните автобуси, неподлежащи на компенсиране по реда чл. 19, т. 8 от Наредбата 

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени нормативните актове за определени категории пътници, за 

субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване 

на превозни документи за извършване на превозите. 

 

5. Докладна записка с Вх. № ОбС-306 от 09.07.2021 г. от Анелия Францова Гечева - 

Общински съветник в Общински съвет – Раковски, относно удостояването на г-н Венко 

Петров Замярски с „Почетен знак на Община Раковски“. 

 

6. Докладна записка с Вх. № ОбС-326 от 20.07.2021 г. от Анелия Францова Гечева - 

Общински съветник в Общински съвет – Раковски, относно именуване на улица на 

името на Франц Генов Коков. 
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7. Докладна записка с Вх. № ОбС-360 от 20.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно втора (насрочена) дата за Редовно годишно Общо 

събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив“ АД от името на Община Раковски - 

акционер. 

 

8. Предложение с Вх. № ОбС-342 от 11.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно промяна формата на собственост на поземлен имот с 

идентификатор № 014157  от публична общинска собственост /ПОС/ в частна 

общинска собственост /ЧОС/. 

 

9. Предложение с Вх. № ОбС-343 от 11.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно промяна формата на собственост на поземлен имот от 

публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

10. Предложение с Вх. № ОбС-347 от 16.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба 

на имоти - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно 

наддаване. 

 

11. Предложение с Вх. № ОбС-350 от 17.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.“, приета с Решение № 254 

на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с 

продажба на земя– частна общинска собственост на собственик на законно 

построена сграда върху нея. 

 

12. Предложение с Вх. № ОбС-355 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за 

образуване на УПИ 36.166–производствени и складови дейности, цех за хартиени торби 

и други хартиени опаковки на имот с кадастрален номер 62075.36.166 по КК с КР, 

одобрена със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, 

масив 36, местност Гиевия сай, землище на град Раковски, община Раковски, област 

Пловдив и подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за 

осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на 

отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или 

ползването на обекта. 

 

13. Предложение с Вх. № ОбС-356 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно отмяна на решение № 369, взето с протокол № 23/24.06.2021 

г. от редовно заседание на общински съвет - Раковски. 

 

14. Предложение с Вх. № ОбС-358 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Преносен 

газопровод и АГРС за биорафинерия в УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 по кадастрален и 

регулационен план на село Белозем“. 

 

15. Предложение с Вх. № ОбС-361 от 20.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия (изграждане 

на подземна кабелна линия) 20 kV за реализиране на обект: „Кабелиране на участък 

от ВЛ 20 kV „Момино“ между нов ЖР стълб № 23 и БКТП „Лидл“ – предвижда се нова 
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кабелната ления, която да се разположи в имоти с идентификатори 62075.34.26 (НТП –

селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на гр. Раковски) и 62075.35.418 

(НТП – местен път, в землището на гр. Раковски), собственост на община Раковски. 

 

16. Отпускане на еднократни помощи. 

 

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

 

* * * 

 

/18:16 часа – от залата излиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Първа точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. 

№ ОбС-348 от 16.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска 

собственост. Г-н Марушкин, моля за становище на Вашата комисия. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с докладната 

записка на Кмета на Община Раковски и предлага същата да се приеме, относно приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, коментари, становища? Няма. В такъв 

случай преминаваме към гласуване. 

 

/18:18 часа – в залата влиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 2       

Възд.се: 5                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 390 

 
 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  
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Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища– 

общинска собственост. 

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 

чл. 76 от АПК и  чл. 45а от ЗОС. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска 

собственост 

 

§ 1. Изменя чл. 6, ал. 4, както следва: 

Думите „ст. специалист”  се изменят с думите „гл. специалист”. 

 

Изменя чл. 9, ал.3, както следва: 

Думите „Закона за административното производство” се изменят с думите 

„Административнопроцесуалния кодекс” 

 

Отменя чл. 21, ал. 1, т.8, с текст: 

„неплащане на такса в размер равен на данъка върху недвижимите имоти и такса за битови 

отпадъци за съответната година. 

 

Изменя чл. 21, ал. 6, както следва: 

Думите „окръжния съд по реда на ЗАП” се изменят с думите „административен съд по реда 

на АПК” 

 

Отменя чл. 22, ал. 3, с текст: 

„В изпълнение на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и 

сключва договор.” 

 

Изменя и допълва чл. 23, ал. 1, както следва: 

„Общински жилища могат да се продават на:” става: „Общинските жилища, предназначени 

за продажба с решение на общински съвет, могат да се продават на:” 

 

Създава се чл. 23, ал. 1, т. 3, както следва: 

„други физически или юридически лица, по реда на глава VII от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от 

ЗОС” 

 

Създава се чл. 27а, с ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 както следва: 

„Чл. 27а (1)  Продажбата на жилищата на лица по чл. 23, ал.1, т.3 се извършва след решение 

на общински съвет от Кмета на общината и след провеждане на търг по реда на глава VII от 

Наредбата по чл. 8, ал.2 от ЗОС. 

(2) Видът на търга се определя с Решение на общински съвет. 

(3) Разпореждането с жилища- общинска собственост, се извършва по пазарни цени, 

изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, но не по- ниски от данъчните 
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им оценки. Началните цени при провеждане на търг по реда на глава VII от Наредбата по чл. 

8, ал.2 от ЗОС не могат да бъдат по- ниски от определените от общинския съвет. 

(4) Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.” 

§ 2. Преходни и заключителни разпоредби 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, 

приета с Решение №…на Общински съвет- Раковски, взето с Протокол №…/… влиза в сила три 

дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски- 

www.rakovski.bg и е подпечатано с официалния печат на общински 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. 

           
МОТИВИ: 1. Причини, които налагат изменение и допълнение на нормативния акт: 

 

Действащата към настоящия момент Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост е 

Приета с Решение №277, взето с Протокол № 18/27.07.05 г. на редовно заседание на Общински 

съвет Раковски. Последното изменение и допълнение на Наредбата е взето с Решение № 740 

на Общински съвет – Раковски с Протокол № 48/30.01.2019 г.  

Налице е необходимост някои от текстовете на Наредбата да бъдат съобразени с промени в 

законодателството и с императивни норми на нормативни актове от по-висок ранг и 

настъпилите междувременно промени в нормативната уредба, изискващи отделни корекции 

в текстове на действащита наредба. 

От друга страна към настоящия момент Наредбата предвижда ред за продажба на жилища- 

общинска собственост само на лица, настанени в тях по административен ред. С 

изменението и допълването на Наредбата се създава нов ред, по който жилищата- общинска 

собственост ще могат да се продават след решение на Общински съвет на други физически 

и юридически лица, чрез провеждането на търг, по реда на Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

Предвид на изложеното, е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба 

на жилища- общинска собственост. Изработването и приемането на настоящата Наредба е 

събразено с нормите на Закона за общинската собственост. Същата се приема на 

основание чл. 45а от Закон за общинската собственост. 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

жилища- общинска собственост са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост и Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), 

принципите са спазени. 

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на 

официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 

лица. 

 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между съответните специалисти от 

отдел: „ТСУ, С, ОС и СД” и Правен отдел. 

mailto:obs@rakovski.bg
http://www.rakovski.bg/


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

 

стр. 9 

 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост е 

спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия. 

 

2. Цели на изменението и допълнението на наредбата: 

Да бъде регламентиран редът и условията за установяваване на жилищни нужди, настаняване 

под наем и продажба на жилища- общинска собственост при спазване на разпоредбите на 

Закон за общинската собственост и на специалните закони в тази област на територията на 

Община Раковски. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати:  

Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с приложимото 

в тази област национално законодателство от по-висока степен.  

 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Предложената Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска 

собственост е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, 

Конституцията на Република България и действащото българско законодателство. 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg , на 13.07.2021 г. 
 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-362 от 20.08.2021 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отчет за изпълнение на 

бюджета на Община Раковски към 30.06.2021 г. и отчет на “МБАЛ - Раковски” ЕООД към 

30.06.2021 г. Г-жо Гечева, моля за становище. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Колеги общински съветници, комисията 

разгледа така направеното предложение от Кмета на Общината и предлага на Общински 

съвет – Раковски да приеме отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за времето 

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.. Да приеме отчета за капиталовите разходи на Общината за същия 

период, да приеме отчета за разходите към 30.06.2021 г. по отделни разпоредители с бюджети 

в системата на Община Раковски, да приеме отчета за изпълнение на сметки за средства от 

ЕС към 30.06.2021 г., да приеме отчета за дейностите по управление на отпадъци към 30.06.2021 

г. по населени места и да приеме отчета на МБАЛ – Раковски за периода от 01.01.2021 г. – 

30.06.2021 г. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева! Колеги, коментари или становища? Няма. В такъв 

случай преминаваме към гласуване. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17      

Против: 1       

Възд.се: 3                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 391 

 
 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2021 г. и отчет на 

“МБАЛ - Раковски” ЕООД към 30.06.2021 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Раковски и чл. 16, т. 24 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на 

собственост на Община Раковски в търговски дружества. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за времето от 01.01.2021 г. 

до 30.06.2021 г., както следва: 

 

 

Ут. год.план 

към 30.06.2021 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 

30.06.2021 г. лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка пр.. № 1 31 053 394  12 951 568 

В т.ч.:   

Държавни приходи 19 827 260 8 085 673 

Местни приходи 11 226 134 4 865 895 

2. ПО РАЗХОДА 31 053 394 12 951 568 

В т.ч.:    

Разходи за делегирани от държавата дейности – справка пр. 

№ 1 
19 867 113 8 085 673 

Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 

дейности – справка пр.№ 1 
467 842 168 411 
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 Разходи за местни дейности – справка пр. № 1 10 718 439 4 697 484 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    9 243 937 

В т.ч.:   

Остатък в делегираните от държавата дейности х 4 917 573 

Остатък в местните дейности х 4 326 364 

 

2. Приема отчета за капиталовите разходи общината за времето от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 

по основни видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки прил. № 2 

в общ размер, както следва: 
 

ВИД РАЗХОД 

Уточнен 

год.план към 

30.06.2021 г. лв. 

ОТЧЕТ  

към 30.06.2021 г. 

лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                   1 449 865 1 062 074 

2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                        2 403 215 766 521 

3. Придобиване на НДА § 53 7 376 6 656 

4. Придобиване на земя § 54 635 656 635 656 

   

ВСИЧКО : 4 496 472 2 470 910 

 

 

   3. Приема отчета за разходите към 30.06.2021 година по отделни разпоредители с бюджети в 

системата на Общината – справка приложение № 3. 

 

   4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г 

– справка приложение № 4 

 

5. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 30.06.2021 г. по населени 

места – справка приложение №5 и в общ размер, както следва: 

 

№   

по       

ред 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Годишен 

план - лв. 

Отчет към 

30.06.2021 г. 

I. 
ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 

1 753 648 1 874 509 

1 Остатък от такса смет за 2020 година 0 283 302 

2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2021 г. 1 753 648 1 393 700 

3 Възстановени от община Пловдив отчисления по чл.64 от ЗУО   0 

II. 
РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

1 753 648 734 797 

1. 
Закупуване на съдове за битови отпадъци 

13 000 600 

2. 
Събиране и транспортиране на ТБО  

617 451 237 800 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО 549 611 269 832 

4. 

Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 
573 586 226 565 

ІІІ. 
Недостиг/Остатък в края на отчетния период 

0 1 139 712 

 

 6. Приема отчета на “МБАЛ - Раковски” ЕООД за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.           
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МОТИВИ: В изпълнение на чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, 

т. 6 от ЗМСМА, Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнение на бюджета и 

на всички контролирани от общината лица в подсектор “Местно управление” – 

“Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД (МБАЛ -Раковски) за 

полугодието. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 

представям информация за изпълнението на общинския бюджет за времето от 01.01.2021 г. до 

30.06.2021 година, както следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.; 

  Касов отчет за приходите, разходите, разходите за делегираните от държавата 

дейности, разходите за местни дейности за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. – 

справка приложение № 1; 

 Отчет за  капиталовите разходи на общината към 30.06.2021 г.–справка приложение № 

2;   

 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 30.06.2021 г. – 

справка приложение № 3; 

 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2021 г. – справка приложение № 4; 

 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 01.01.2021 

г. до 30.06.2021 г.  – справка приложение № 5; 

 Отчет с натрупване за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. на МБАЛ - Раковски 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред… 

 

Г-н Петър Антонов: И след гласуването да попитам, каква е причината двата отчета да се 

гласуват в една точка?  

 

Г-н Рангел Матански: Така са предложени от Кмета на Община Раковски. 

 

Г-н Петър Антонов: Винаги ми отговаряш като на първолак и за туй ти казах вчера, че като няма 

администрация няма кого да питаме. Болницата си е съвсем отделно дружество, което не 

влиза изобщо като отчетност в касовото изпълнение на бюджета за шестмесечието и го 

гласуваме. Същата хипотеза аз искам да гласувам „Против“ отчета на Общината, защото 

нямате нито една проведена обществена поръчка за каквото и да е и я няма на сайта. 

Естествено разходват се пари ама на д-р Томбашки искам да гласувам „За“, щотое изпълнявал 

правилно разпоредбите за разходването на публични финанси. Нямам нищо против теб, 

просто няма кой да отговори и явно ще се наложи да си пишем. 

 

Г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Антонов, аз съм отговарял и предишен път на подобни 

коментари. Предложението е направено от Кмета на Община Раковски, ако Вие имате 

предложение, моля да го отправите писмено към Кмета на Община Раковски. Мога и аз да го 

препратя ако е изпратено до мен като Председател на Общински съвет – Раковски. Винаги 

изслушвам внимателно Вашите аргументи, естествено те си имат своята логика. Предлагам 

наистина след като имате такова предложение да го отправите писмено, за да може 

следващото предложение, което г-н Кмета на Общината входира по негова преценка 

естествено да бъде или заедно двата отчета както е в момента, или поотделно. Естествено Ваше 

право е като общински съветник, така че след като имате предложение не виждам проблем 

да бъде отправено. Това, което мога да направя в момента е да предам на Кмета на Община 

Раковски Вашите думи. Така или иначе имат своя резон, но дали има смисъл двата отчета да 

бъдат отделно е преценка на Кмета на Община Раковски. Така или иначе за обществените 
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поръчки Вие сте наясно, че има от началото на годината система централизирана, където всяка 

обществена поръчка се качва. И без да съм експерт в ЗОП, задължението на Общината и на 

всеки разпоредител с публичен ресурс, всеки който по закон е задължен обществената 

поръчка да я обяви публично е в тази система. Ако не се лъжа се нарича ЦАИС, където всяка 

обществена поръчка на Община Раковски е качена съгласно закона. Записах Вашите 

аргументи и за сайта на Общината, ще бъдат предадени. 

 

Г-н Петър Антонов: Нали се стараем да изглежда публично управлението на Общината, тогава 

за какво да я поддържаме тая секция на страницата на Общината? Да си стои там примерно 

2015 г. и това е. 

 

Г-н Рангел Матански: Ще предам Вашите аргументи, това мога да направя. 

 

Г-н Петър Антонов: Добре, начи на бай ти Кольо по реда да изкараме по-бързо сесията, макар 

че се стараем да подобрим работата, щот няма кой да отговаря на въпросите. Както и да е. 

 

Г-н Рангел Матански: Кметът на Община Раковски беше надлежно поканен, поради лични 

причини не присъства. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз не казвам за Кмета, цяла сграда със сто души има кой да отговаря и за 

бюджет и за касово изпълнение на бюджета и за правни основания, защо отчета на болницата 

е в една докладна с отчета на общинска администрация. Аз искам да се подобри работата, 

аз не търся нищо. Ако искаш да си говорим за разпоредители, много е лесно. И в тая система 

ЦАИС понеже може би трябва абонамент или регистрация и не съм се регистрирал, 

второстепенния разпоредител с бюджетни кредити предприятие Благоустройство и не знам си 

какво с многото думи, обявявало ли е обществена поръчка след като ползва от публичния 

ресурс? Не е отговора. Благодаря ти, но пак казвам нищо лично към теб просто си говорим 

неща. 

 

Г-н Рангел Матански: С това приключвам. Всеки разход, който е над прага по ЗОП е реализран 

с обявена обществена поръчка в тази централизирана система, Думите, които бяха ще ги 

предам и съгласно закона вече Кметът на Община Раковски ще прецени дали да ги качва на 

сайта на Общината. Защото идеята на тази система е преди всеки си е качвал обществената 

поръчка на неговата си страница, в момента качвайки поръчката в тази система тя е достъпна 

до всички, които искат да участват и с това приключвам.  

 

Г-н Петър Антонов: Ама ние искаме пък информация, защото сме общински съветници и 

трябва да бъде предоставена. 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм, ще предам думите. 

 

Г-н Петър Антонов: Във Вашия израз много точно го направихте, който иска да участва. Аз не 

искам да участвам, но искам да виждам как ми се разходват данъците, които плащам. 

 

Г-н Рангел Матански: Ще предам, благодаря за коментара. Колеги, преминаваме към Трета 

точка от Дневния ред и тя е:  Докладна записка с Вх. № ОбС-351 от 17.08.2021 г. от Павел Андреев 

Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно включване на ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец 

Паисий“- с. Стряма, ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски градини и 

училища. Г-н Тодоров, моля за становище. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, комисията разгледа 

докладна записка от Кмета на Община Раковски, относно включване на ДГ „Радост“ - с. 

Стряма, ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма, ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните 

детски градини и училища. И с пълно единодушие предлага тя да бъде приета, така както е 

представена. Благодаря! 
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Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Тодоров! Колеги, имате ли коментари или становища? 

Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 392 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Включване на ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма, ОУ „Гео Милев“ 

- с. Белозем в Списъка на средищните детски градини и училища. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с Постановление № 128/29.06.2017г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищни детски градини и училища. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Да бъдат включени ДГ „Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“ - с. Стряма и ОУ „Гео 

Милев“ - с. Белозем в Списъка на средищните детски градини и училища.           

 

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Постановление № 128/29.06.2017г. на Министерски съвет 

(обн. ДВ – бр. 53 от 04.07.2017г.), предлагам да бъдат включени в Списъка на средищните детски 

гради и училища : 

- ДГ „Радост“ - село Стряма; 

- ОУ „Отец Паисий“ - село Стряма; 

- ОУ „Гео Милев“ - село Белозем. 
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Мотиви от необходимостта за включване на детска градина или училище в Списъка на 

средищните детски градини и училища: 

 

I. Средищна ДГ  

- ДГ „Радост“ - село Стряма 

 В ДГ “Радост“ - с. Стряма по данни на г-жа Стоева– директор на детската градина ще 

се обучават през предстоящата учебна 2021/2022 г. 8 (осем) деца в задължителна 

предучилищна възраст, които пътуват от село Момино село, в което няма детска градина или 

училище, което да организира задължително предучилищно образование.    

ДГ „Радост“ - село Стряма отговаря на чл. 1 от Постановление № 128  от 29.06.2017г.  за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищни детски градини и училища  /чл.1. 

за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование се определя общинска детска градина или част от нея в друго 

населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст 

от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира 

задължително предучилищно образование и която за тези деца е на най-малко разстояние, 

измерено по асфалтирана пътна мрежа в друго населено място/.  

 

II. Средищни училища 

- ОУ „Отец Паисий“ - с. Стряма 

В ОУ „Отец Паисий“ – село Стряма по данни на г-н Филипов – директор на училището 

ще се обучават през предстоящата учебна 2021/2022 г. 2 (две) деца от задължителна 

предучилищна възраст и 57 ученици, които пътуват от село Момино село, в което няма училище 

и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на 

най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.  

- ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем 

В ОУ „Гео Милев“ по данни на г-жа Генова – директор на училището ще се обучават 

през предстоящата учебна 2021/2022 учебна година: 

- 5 (пет) деца от задължителна предучилищна възраст и 35 ученици, които пътуват от село 

Болярино, в което няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в 

съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна 

мрежа. 

- 6 (шест) деца от задължителна предучилищна възраст и 68 ученици, които пътуват от 

село Шишманци, където няма обучение в съответния клас. 

Изброените училища отговарят на чл. 2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  за определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищни детски градини и училища /Чл. 2. за 

средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование - начално, основно, обединено или 

средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст 

от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 

обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа/. 

 

 

* * * 
 

 
Г-н Рангел Матански: На Дневен ред е точка Четири: Предложение с Вх. № ОбС-357 от 18.08.2021 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване 

финансирането на маршрутите на училищните автобуси, неподлежащи на компенсиране по 

реда чл. 19, т. 8 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
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превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 

автобусни линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и други райони и 

за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Г-жо Гечева, моля за 

становище. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на г-н 

Гуджеров и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри извозване на учениците от 

кварталите на гр. Раковски до съответната образователна институция и обратно за сметка на 

общинския бюджет. Съответно извозването на учениците от с. Чалъкови до съответната 

образователна институция в с. Белозем и обратно срещу заплащане съгласно разходната 

норма на автобуса. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря! Колеги, извинявам се за гласа, но малко ми е паднал 

гласа, така че надявам се да се чуваме добре ако трябва ще ползвам микрофон. Имате ли 

коментари по така направеното предложение и становище на постоянната комисия? 

 

Г-н Петко Колев: Защо трябва Чалъкови да заплащат? 

 

Г-жа Росица Пеева: Те не са ли наши деца? 

 

Г-н Рангел Матански: Моля? 

 

Г-жа Росица Пеева: Чалъкови не са ли наши деца? 

 

Г-н Петко Колев: Не би трябвало Чалъкови да заплащат автобус при положение, че нямат детска 

градина. 

 

Г-н Рангел Матански: Някакъв коментар ли? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Срещу заплащане е, да, да. От с. Чалъкови до съответната институция в с. 

Белозем. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, да, аз чух коментар друг отзад и не съм сигурен, коментар ли беше? 

 

Г-жа Росица Пеева: Да, да. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Пеева. 

 

Г-жа Росица Пеева: Аз го казах. Дали Чалъкови децата не са наши на Общината, чии са те? 

 

Г-н Рангел Матански: Естествено, че са наши. 

 

Г-жа Росица Пеева: Защото няма логика нали на едните да плаща Общината, а на другите да 

не плаща. 

 

Г-н Рангел Матански: Със с. Чалъкови идеята е, че част от децата ползват естествено по личен 

избор не посещават училището в с. Чалъкови, а посещават училището в с. Белозем. И миналият 

път го водихме този разговор, тъй като е личен избор те реално заплащат разходната норма, но 

заплащат нещо за да не предизвикаме изкуствено прехвърляне на децата от Чалъкови към 

Белозем. Както този проблем съществува и в други населени места, но когато ти не използваш 

училището, което е във твоето населено място, а решиш твоето дете да посещава друго 

училище в крайна сметка е личен избор. Докато първа точка от проекторешението е от кв. 

Парчевич до Христо Ботев, тъй като в Парчевич няма училище. От кв. Секирово, кв. Парчевич, кв. 
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ген. Николаево до ПГ „Петър Парчевич“, тъй като това е единственото училище, което могат 

децата да изберат.  

 

Г-н Петко Колев: Е добре за детската градина, защо трябва да се заплаща при положение, че 

няма детска градина? 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Тодоров. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Ако позволите да изкажа мнени, аз доколкото съм запознат училищният 

автобус се ползва единствено от ученици. А относно детската градина всеки един родител 

пътува с личен превоз, за да закара детето си в ДГ „Синчец“. Не знам дали има родител, който 

да ползва училищния автобус, за да закара детето си на детска градина. Благодаря! 

 

Г-жа Любов Кориновска: То трябва да има госпожа и те там нещата са по-различни. 

 

Г-н Светослав Балабански: Нали са училищни, не са за детска градина. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Да се включа и аз. В крайна сметка тук не сме се събрали да гадаем, кой 

с какво ще пътува, родител с кола до детската градина и тъй нататък. Защото в предложението 

ясно е записано независимо, в кое учебно заведение в Белозем не знам дали цитирам 

правилно. Аргументите Ви, г-н Председател, за овладяване на правото на избор са 

несъстоятелни, защото има наредба по колко деца да има във всяка паралелка и във всяка 

група в детска градина. Там е работа на директорката, като има пълняемост в Белозем 

естествено отговора е „Не може“, остават си в Чалъкови и се овладява ситуацията. А още по-

големият обществен интерес, Росица Пеева започна със все пак са наши деца на Общината. 

Парите от единия разходен стандарт както се финансират училищата са пак в наща Община, 

не са накъде другаде. Така че би мого да си позволим, дори ако се наложи дофинансиране с 

някаква актуализация за бюджета. Тая сесия даже съм изненадан, че не актуализираме нищо 

да субсидираме или да дотираме превоза на децата от Чалъкови до Белозем. Нали Вие ще 

кажете ми те може да искат да учат в Раковски, ако искат да учат в Раковски тогава ще си 

плащат вече по-голямата такса и по-голямата разходна норма. Но и директорите ако си вършат 

работата няма как да стане раздуване на паралелки или на групи в детските градини, за да 

има изключително високо записване и да има пълняемост. Едното училище да бъде закрито или 

да бъде дофинансирано, а другото да разполага с голям бюджет и да няма никакви 

притеснения. Това е логиката на единния разходен стандарт и на това, че се казваме Община 

Раковски. В крайна сметка парите са тук. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Антонов, че дадохте състоятелност на моите аргументи. Аз 

мога да споделя и предния път го споделих, опасение на директора г-н Шиков, че това нещо 

ако ние го приемем като безплатен транспорт на децата от Чалъкови към Белозем, това би 

навредило на училището, което той управлява. Тези аргументи мога да изтъкна, естествено ние 

можем да вземем всякакво решение и това е идеята на гласуването. В крайна сметка имаме 

едно предложение от Кмета на Община Раковски, което аз смятам да подложа на гласуване 

след всички аргументи, които чухме. Аз съм съгласен, че ние можем навсякъде да 

финансираме, навсякъде да помогнем. В крайна сметка бюджетът на Община Раковски не е 

безкраен, не искам да влизам в дебат, кое е по-рационално да се финансира и кое не. В 

крайна сметка това е решение, което ние взимаме с приемането на бюджета. С неговите 

актуализации, когато се налага. И със всяко едно друго решение, което е свързано с бюджета 

на Община Раковски. Така че аргументите ги чухме и предлагам да преминем към гласуване, 

за да определим дали това решение ще мине или ще бъде променено в някакъв вид. 

 

Г-н Петър Антонов: Така е. Г-н Матански, аз се старая да има и друга гледна точка в Общински 

съвет. Там където са си написали, по коя точка как ще гласуват то тва е ясно. Ако искате можем 
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да обърнем и десния модел на политика във Вашата логика, дето се е притеснил г-н Шиков. Еми 

дайте да не гласуваме да има училищен автобус от Чалъкови до Белозем или той само да се 

ползва за детската градина и за средното училище. След като в Чалъкови си имат училище 

основно от I-ви до VIII-ми клас, защо тогава да стимулираме пък някой да ходи в Белозем, 

другата гледна точка. 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм, ако имате желание направете предложение и ще ги 

гласуваме по реда на постъпване, което приемем в крайна сметка то ще бъде изпълнено. 

Добре, благодаря. Наистина е важно да чуем всяка от гледните точки и за мен това е правилния 

начин да дискутираме. Така че благодаря за направените предложения, практически за 

дискусията. Нямаме друго предложение, така че преминаваме към гласуване на Четвърта 

точка от Дневния ред, така както е предложена от Кмета на Община Раковски. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 0       

Възд.се: 9                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 393 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване финансирането на маршрутите на училищните автобуси, 

неподлежащи на компенсиране по реда чл. 19, т. 8 от Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени 

за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните 

актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози 

по нерентабилни автобусни линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински 

и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 19 

 

1. Общински съвет – Раковски одобрява извозване на учениците от кварталите на град 

Раковски до съответната образователна институция и обратно за сметка на общинския 

бюджет както следва: 

- от кв. Парчевич до ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски; 

- от кв. Секирово, кв. Парчевич и кв. Ген. Николаево до ПГ “Петър Парчевич“, гр. Раковски; 

- от Нов център до ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски и ОУ „Христо Смирненски“, гр. 

Раковски; 

- от ЦНСТ - гр. Раковски до съответната образователна институция. 

По време на превозването на учениците директорите на съответните образователни 

институции да създадат организация за провеждане първоначални и периодични инструктажи 

по безопасност на движението и културно поведение по време на пътуването на учениците. 

2. Общински съвет – Раковски одобрява извозване на учениците от село Чалъкови до 

съответната образователна институция в с. Белозем и обратно срещу заплащане съгласно 

разходната норма на автобуса.  Директорите на ДГ „Синчец“ - село Белозем и ОУ „Гео Милев“ 

- село Белозем да създадат организация за отчитането на разходите.           
 

 

МОТИВИ: Предлагам да бъдат одобрени следните курсове на училищните автобуси за 

извозване на деца и ученици в рамките на общ. Раковски от едно населено място до детска 

градина или училище в друго населено място с източник на финансиране за учебна 2021/2022 

година, както следва: 

 

І. От кварталите на град Раковски 

Направление Образователна институция 

кв. Парчевич ОУ „Христо Ботев“ - гр. Раковски 

кв. Парчевич 

кв. Секирово  

кв. Ген. Николаево 

 

ПГ „Петър Парчевич“ - гр. Раковски 

Нов център /блокове/ ОУ „Христо Ботев“ - гр. Раковски 

ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Раковски 

ЦНСТ - гр. Раковски до съответната образователна институция,  която 

посещават децата, настанени в ЦНСТ 

ІІ. От село Чалъкови 

Направление Образователна институция 

село Чалъкови ОУ „Гео Милев“ - село Белозем 

ДГ „Синчец“ - село Белозем 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 

ОбС-306 от 09.07.2021 г. от Анелия Францова Гечева - Общински съветник в Общински съвет – 

Раковски, относно удостояването на г-н Венко Петров Замярски с „Почетен знак на Община 

Раковски“. Г-н Марушкин, това е Вашата комисия, така че моля да докладвате. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с докладната 

записка на Общинския съветник – Анелия Гечева и предлага същата да се приеме, относно 
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удостояването на г-н Венко Петров Замярски с „Почетен знак на Община Раковски“. Благодаря 

Ви! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, имате ли коментари или становища? 

Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 2                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – възд. се 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 394 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Удостояването на г-н Венко Петров Замярски с „Почетен знак на Общнна Раковски”. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба за символите, 

почетните звания, почетнте знаци и награди на Община Раковски. 

 

По предложение на: Анелия Францова Гечева - Общински съветник в Общински съвет - 

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Удостоява г-н Венко Петров Замярски, роден на 14 август 1945 г. с „Почетен  знак на 

Община Раковски“ за изключителните му заслуги при утвърждаване и съхраняване културното 

развитие на Община Раковски.           

 

 

МОТИВИ: Венко Петров Замярски е роден на 14 август 1945 год. в град Раковскн /с. 

Секирово/ През целия си жизнен и професионален път остава в Община Раковски. 

Роден в семейство на баща миньор и майка - селскостопанска работничка, той 

остава сирак на 14 годишна възраст, което предполага труден житейски път за един млад 

човек. 

От малък той е показвал отлични резултати в училище и голяма част от времето си е  
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прекарвал в църквата. 

През 1959 г. завършва основното си образование в град Раковски към ОУ „Христо 

Ботев”. 

Продължава образованието си в TMT „Христо Ботев” гp. Карлово, където през 1994 г. 

завършва специалност: двигагели с вътрешно горене по професия машинен техник. През 

същата година получава професионална квалификация за радиотелеграфия от Доброволна  

Организация за Съдействие на Отбраната гp. Карлово. Получава стипендия за отлииен успех. 

През 1967 г. завършва Полувисш железопътен институт - София със специалност 

Експлоатация и ремонт на подв. ж.п. състав, където получава квалификация: Техник - лок. 

Машинист на парни и дизелови локомотиви, където е бил първенец на випуска и е награден 

лично от министъра на транспорта. 

За община Раковски Венко Замярски е първият машинист. 

През 1973 год. завършва Счетоводна отчетност към ВФСИ — Д.А.  Ценов гp. Свищов, 

с квалификация икономист – счетоводител, педагогически профил. 

Професионалната му кариера започва през 1967 г. кaтo машинист където работи до 

1969 година, след което през 1973 г. работи в община Раковски като „Началник финансов 

отдел”. 

Работил е като Завеждащ стопански отдел в Общински партиен комитет до 1983 г. 

В „PП Г. Раковски” / днешната „Легия АД”/ заема длъжността „зам. Директор по 

икономическите въпроси, а в СЛЗ гp. Раковски като завеждащ личен състав. 

Професионалната му кариера завършва като учител по икономика в ПГ „ Петър 

Парчевич” гp. Раковски през 2008 г. когато се пенсионира. 

Голяма част от времето си прекарва в архивиране на информация, снимки и 

информационни материали, които касаят град Раковски. Той самия пише статии, за вестник 

„Истина“ и вестник „Нови Хоризонти”. 

Отдава време и на католическата църква, където помага на свещеника и също 

старателно събира всяка важна информация, снимки и спомени, които запазва за бъдещите 

поколения. През 2011 излиза от печат първата му книга „Секирово - възникване и църква”, която 

е летопис на отзвучалия живот в най-младото павликянско селище. Книгата му има голямо 

историческо и културно значение. 

В нея Венко Замярски разказва за създаването на град Раковски, за обособяването на 

трите квартала, за строежа на църквата, за силното и разрушително чирпанско земетресение, 

за всички свещеници, които са родени в Раковски, за занаятите, за родовете, за бита на 

населението и не на последно място за близкото минало. Печата и разпространението на 

книгата е финансирано с негови лични средства. 

В момента г-н Венко Замярски пише друга книга, която е в предпечатна подготовка. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-326 от 

20.07.2021 г. от Анелия Францова Гечева - Общински съветник в Общински съвет – Раковски, 

относно именуване на улица на името на Франц Генов Коков. Г-н Марушкин, отново моля за 

становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря! Комисията се запозна с докладната записка на Общинския 

съветник – Анелия Гечева и предлага същата да се приеме, относно именуване на улица на 

името на Франц Генов Коков. Като за едно пояснение за тези, които не са наясно улицата се 

намира след Общинска болница – Раковски в посока ИНСА. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, коментари имате ли или становища? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз само бих искала да допълня, че би било по-коректно, ако към това 

предложение имаше скица. За да може да се запознаят Колегите, предполагам че повечето 
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са се поинтересували и са питали, къде се наира. Но ако имаше скица щеше да е по-лесно. 

Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Да, благодаря! Аз, г-жо Гечева, искам да попитам нещо преди да 

преминем към гласуване и то е следното, Вие попитахте ли, поинтересувахте ли се 

наследниците на г-н Коков дали са съгласни тази улица да бъде именувана по този начин? 

Защото имам притеснение, че ако ние вземем решение, с което именуваме улицата отварям 

скоба естествено г-н Коков напълно заслужава не само улица, а и други обекти да бъдат 

именовани на неговото име. Поискахте ли, питахте ли ги дали те са съгласни, защото в един 

момент ние ще вземем решението и ще го оповестим публично, но в крайна сметка неговите 

наследници трябва да са съгласни това нещо да се случи поне по мое виждане. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз съм съгласна ако Вие като Председател на този Общински съвет и като 

човек, който бихте искали да бъде по някакъвначин обединител на нас тук можехте да ми 

прозваните и да ме попитате дали съм се свързала с тях. Ако не съм съответно и ако мислите, 

че решението е важно щахме да го изчистим този въпрос както сме изчиствали и други въпроси, 

г-н Председател. Така че това е моето виждане по въпроса. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева!  

 

Г-жа Анелия Гечева: Има улица в Белозем, която е на името на г-н Коков. Има спирка, която 

носи неговото име. Имало е предложение истадиона да бъде на неговото име, не мисля че е 

и накакъв голям проблем. Да, бих се допитала естествено една добра комуникация между нас 

не е нещо лошо, а напротив нещо препоръчително.  

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги, аз нямам други коментари. В случая всеки да гласува по 

начин, по който прецени. 

 

Г-н Петър Антонов: Може ли? 

 

Г-н Рангел Матански: Да, г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз имам изказване и апел към всички Колеги съвсем добронамерено. Нека 

да не претопляме една и съща манджа във всеки мандат. Аз съм трети мандат съветник, 

омръзнало ми е от свещеници, от попове, от партизани, от каквото се сетите.  

 

Г-н Йосиф Ячев: Четвърти мандат си, г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Четвърти ли съм? Не съм бе, бъркаш. Аз съм трети, ти си четвърти. 

 

Г-н Костадин Иванов: Още по десет мандата да изкарате. 

 

Г-н Петър Антонов: И с едни и същи похвати правим едни и същи действия. Нали сега нищо 

против за Франц Коков, нали те до сега някои си го използват като предизборна кампания, като 

авторитет като фенове. Ясно е, че е дал много на града. Ясно е, че е тръгнал по този начин. Ама 

ся примерно има улица - еди какво си, има детски турнир – окей, има нещо друго – окей. Апела 

ми към г-жа Гечева и към Вас естествено като прайте нещо такова, може ли улицата на къра 

на полето в Ген. Николаево да се казва Франц Коков? Нали като толкова много ценим дайте да 

направим булеварда или нещо друго, като влезне човек в града да знае от каквово е тръгнало 

и какво е станало, да видим какво е направил тоя човек. Ей тей и между другото всеки мандат  

по един път топлим тъз манджа. Апела ми към Колегите е съвсем добронамерен. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз само бих се включила, че е много трудно където има… 
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Г-н Петър Антонов: Когато свърша ще се включиш. И на другата точка, която мина. Не можем 

да раздаваме по този начин Почетни знаци. Написана е докладна, написал книга еди какво си. 

На какви изторически факти почива тъз книга, каква тежест има? Бил учил, бил карал локомотив. 

Ми и аз съм учил, дайте и на мен един почетен знак, дайте на бай ти Кольо за Момино… 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Другия път. 

 

Г-н Петър Антонов: На Коцето, давай раздавайте наред. 

 

Г-н Костадин Иванов: След смъртта. 

 

Г-н Петър Антонов: Дайте малко по-стегнато и едни и същи манджички си ги стопляме всеки 

мандат. Благодаря! 

 

/18:47 часа – от залата излиза г-н Костадин Иванов/ 
 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Антонов! Г-н Ячев? 

 

Г-н Йосиф Ячев: Г-жа Гечева няма да има думата искам да кажа няколко неща, но нека се 

изкаже. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Гечева, Вие поискахте думата. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз исках само да кажа, че улица на която има хора, които са 

регистрирани и живеят е много сложно да бъде променена. Това беше мотивът да бъде улица, 

на която няма и тепърва предстоят. Защото има хора, които ще се изместят и ще живеят на тази 

улица. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз съм като цяло съгласен. 

 

Г-жа Анелия Гечева: И на следващ етап ще има предложение по тяхно избрано име тази улица 

да има име, това е което следва. Защото те се нанасят, а улицата няма име. 

 

Г-н Петър Антонов: Е кък е Алеко Константинов тогаз? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Не, не е Алеко Константинов, тази улица няма име. 

 

Г-н Рангел Матански: Само моля да не водите дебат, г-н Ячев поиска думата. И г-н Антонов, след 

това ако искате Вие ще я вземете. Г-н Ячев, заповядайте. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, аз нямаше да се обаждам по 

тая точка и по предната точка. Много е хубаво адмирации за г-жа Гечева, много активна 

съветничка. Сега наистина не ми се щеше да повдигам думата ама някак си ми се струва 

малка тая уличка, наистина г-н Антонов е прав в случая. Франц Коков направи много неща за 

града ни, напрай каквото беше в неговите сили в онова време, в което беше кмет. Може би 

щеше да направи още, ако не беше такава съдбата. Бил съм общински съветник, когато 

предложиха стадиона да се прекръсти и да се казва Франц Коков. Тогава аргументите бяха на 

г-н Шишков по спомен, че не е минало много време от смъртта и то наистина беше много 

близко от това събитие трагично. И наистина ми се ще, ако ще кръщаваме нещо на негво име 

да е нещо по-голямо и по-значимо за нашия град. Отделно не ми се ще да вярвам, че почваме 

предизборна кампания по тоя начин с такива предложения и с претопляне на наистина… 

 

/18:49 часа – в залата влиза г-н Костадин Иванов/ 
 

Г-жа Любов Кориновска: То по-подходящо д-р Изамски. 
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Г-н Рангел Матански: Г-жо Кориновска, моля като вземете думата. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Ами аз не ми се ще да вярвам, че това е предизборната кампания я почваме 

от сега за изборите, които ще се проведат след две години. Ако това е целта, някак си не ми се 

иска да го повярвам. Ако искме да отдадем нужното уважение към г-н Коков, мисля че ще 

намерим някакъв начин, който да е добър и да не е с тая малка улица. Много ми се иска да е 

така. Колкото до г-н Замярски, не го познавал лично човека. Написал книга, не съм я чел. Ще я 

прочета и дано да си заслужава Почетния знак. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Г-жо Кориновска, Вие нещо да добавите? 

 

Г-жа Любов Кориновска: Ами не нали по-подходящо на д-р Изамски да е улицата там, щот 

нали болницата. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Или на Козма Гюлов. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз предлагам да гласуваме това предложение, а след това вече 

следващо предложение да именоваме тази улица може да бъде направено.  

 

/Обсъждане между присъстващите в залата Общински съветници/ 
 

Г-н Рангел Матански: Колеги, предлагам да прекратим дебата, всеки да гласува според своето 

си вътрешно убеждение. Преминаваме към гласуване на Шеста точка от Дневния ред. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 8      

Против: 2       

Възд.се: 11                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – възд. се 

2. Йосиф Серафимов Ячев – възд. се 

3. Любов Степановна Кориновска – възд. се 

4. Генчо Тодоров Тодоров – възд. се 

5. Пламен Йовков Марин – възд. се 

6. Елена Иванова Узунова – против 

7. Младен Минчев Мандраджийски – против 

8. Деяна Анреева Загорчева – възд. се 

9. Светослав Стефанов Балабански – възд. се 

10. Юлиян Иванов Ночев – възд. се 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – възд. се 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Именуване на улица на името на Франц Генов Коков. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА. 
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По предложение на: Анелия Францова Гечева - Общински съветник в Общински съвет - 

Раковски 

 

 

НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА: 

 

      Именуване на улица, намираща се на ос. т. 1019÷1012÷1018, кв. Генерал Николаево, 

пресечна на ул. Ал. Константинов, на името на Франц Генов Коков.    
 

 

МОТИВИ: Франц Генов Коков (1963 г. – 2008 г.) е уважаван общественик и политик, три пъти 

избиран за Кмет на Община Раковски. Положил основите на „Ренесанса в град Раковски“. 

По негова идея от 2000 г. ежегодно се организира фестивалът на маскарадните игри 

„Кукове“, който се финансира от Община Раковски. По време на първия му мандат се 

подновява прокарването на канализацията на обратните води в Раковски и се прави проект за 

канализция на село Белозем. Реконструира се пътят Стряма – Момино село и уличното 

осветление на основния булевард в града. Той прокарва идеята за създаване на 

„Индустриална зона Раковски“. 

Така през 2005 г. се обособява Индустриална зона Раковски. В зоната за първите 11 

години са инвестирали 19 фирми, които са осигурили 3500 работни места. 

По идея на Франц Коков се организира и провежда международният детски футболен 

турнир „Обединени от футбола“ на стадион „Г. С. Раковски“. 

На предложената улица няма регистрирани адреси! 

 

 

* * * 
 

/18:52 часа – от залата излиза г-н Йосиф Стрехин/ 

 

Г-н Рангел Матански: Седма точка от Дневния ред е: Докладна записка с Вх. № ОбС-360 от 

20.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно втора (насрочена) 

дата за Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив“ АД от името на 

Община Раковски – акционер. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа докладната записка 

на Кмета на Община Раковски, относно това д-р Иван Й. Томбашки да представлява Община 

Раковски на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив“ АД. Само 

една скоба, първото заседание се е отложило поради липса на кворум. Ние преди известно 

време гласувахме това предложение пак, просто за информация сега е насрочено второ 

такова редовно годишно общо събрание. Благодаря Ви! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Марушкин! Колеги, имате ли коментари или 

становища? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

/18:54 часа – в залата влиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           
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1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 396 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Втора (насрочена) дата за Редовно годишно Общо събрание на акционерите на 

МБАЛ „Пловдив“ АД от името на Община Раковски – акционер. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общински съвет – Раковски определя Д-р ИВАН 

Й. ТОМБАШКИ, ЕГН 611016**** с адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, ул. “Тунджа” № 2 – за 

представител на Община Раковски, който да участва в редовното годишно Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД от името на Община Раковски – акционер, което поради 

липса на кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон от дата 12.08.2021г. е 

насрочено за дата 07.09.2021г. от 11:00ч. в Заседателната зала на болницата, находяща се на 

адрес: гр. Пловдив, бул. „България” № 234, сектор „В”, етаж І, при обявения в поканата дневен 

ред, а именно:  

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2020 година. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от 

регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от 

регистрирания одитор.  

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година – проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите  взема решение за разпределяне на печалбата на 

дружеството за 2020 година  по следния начин: 10 % (десет процента) от печалбата се 

разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се 

разпределя за покриване на загуби от предходни години.  

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността 

им през 2020 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 

2020 година.   

5. Избор на регистриран одитор за 2021 година – проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 година.  
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По всяка една от горецитираните точки в дневния ред на свиканото редовно годишно 

Общо събрание на акционерите, Общински съвет – гр. Раковски дава възможността на 

представителя си - Д-р Иван Томбашки, да гласува по своя преценка и усмотрение.           
 

 

МОТИВИ: Постъпило е писмо в Общинска администрация с вх. № П-418/06.07.2021 г. и Покана 

№ П-399/29.06.2021г. във връзка с провеждането на редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ “Пловдив” АД и определяне на представител от страна на Община 

Раковски. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Осма точка от Дневния ред, която е: Предложение с 

Вх. № ОбС-342 от 11.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 014157  от публична 

общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. Г-н Ячев, моля за 

становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяна формата на 

собственост на поземления имот. Става въпрос за имот разположен до летището в с. Стряма, 

бившето летище то не се ползва като летище в момента. Има там една база на земеделска 

фирма, която иска да си развива дейността. Това е идеята на това предложение. 

 

/18:55 часа – от залата излизат г-н Александър Атанасов, г-н Никола Стоянов и 

Гражданин/ 
 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, коментари, становища? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 2                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 397 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 014157  от 

публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост  имот с № 

014157, с площ 2 703 кв. м., находящ се в с. Стряма, oбщина Раковски, област Пловдив, по 

плана за земеразделяне, адрес на поземления имот: с. Стряма, местност „Кокарджа“, Начин 

на трайно ползване: “Др. селскост. т“, категория на земята при неполивни условия- шеста. 

 

2. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи 

действия по изпълнение на настоящето Решение.           
 

 

МОТИВИ: С Решение № 363, взето с Протокол № 23/24.06.2021 г. на редовно заседание на 

Общински съвет – Раковски е дадено съгласие да се извърши делба на поземлен имот с 

идентификатор № 014083, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив, по плана 

за земеразделяне, адрес на поземления имот: местност „Кокарджа“, с площ 9 012 кв. м., 

начин на трайно ползване: Полски път, категория на земята при неполивни условия: шеста, като 

съгласно одобрения проект за делба се образуват нови имоти, а именно:  

 1.1. Имот с № 014156, с площ 4 308 кв. м., НТП „Полски път ”, местност „Кокарджа“ по 

плана за земеразделяне на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив; 

 1.2. Имот с № 014157, с площ 2 703 кв. м., НТП „Полски път ”, местност „Кокарджа“ по 

плана за земеразделяне на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив; 

 1.3. Имот с № 014158, с площ 2 001 кв. м., НТП „Полски път ”, местност „Кокарджа“ по 

плана за земеразделяне на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив; 

 

Общински съвет – Раковски е дал съгласие след реализиране на делбата, да бъде 

променен начина на трайно ползване на новообразувания имот –№ 014157, с площ 2 703 кв. м. 

от НТП „Полски път” на „Др. вид зем.земя”. 

 

В тази връзка Комисия, назначена със Заповед № РД-07-1978-1/20.07.2021 г. на Началника 

на ОСЗ- Раковски е извършила проверка на място в имота и е съставила Констативен протокол 

от 20.07.2021 г. с решение за промяна Начина на трайно ползване на имот– имот с № 014157, 

с площ 2 703 кв. м. от „Полски път ” на „Др. вид зем.земя”. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Девета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-343 от 

11.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна 

формата на собственост на поземлен имот от публична общинска собственост /ПОС/ в 

частна общинска собственост /ЧОС/. И отново, г-н Ячев, моля за становище. 
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Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри промяна формата на 

собственост на поземления имот. Става въпрос отново за земеделски производител, който има 

ферма за отглеждане на животни. Иска да си купи имота, който е пред неговата ферма. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, становища, коментари? Няма. В такъв случай 

преминаваме към глсуване на Девета точка от Дневния ред. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 0       

Възд.се: 7                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 398 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на поземлен имот от публична общинска 

собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост Поземлен 

имот с идентификатор 62075.700.504, намиращ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/ 

06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Плоска могила“, с площ 1 988 кв. м., 

трайно предназначение на територията: „земеделска“, с НТП: „Др. вид земеделска земя“, 

категория на земята „пета“, номер по предходен план: 700504, при съседи: 62075.700.300, 

62075.700.503, 62075.700.423, 62075.700.797, 62075.700.304, Акт за общинска собственост № 1148 

от 22.03.2005 г. 
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2. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи 

действия по изпълнение на настоящето Решение. 

           
 

МОТИВИ: С решение № 364, взето с протокол № 23/24.06.2021 г. на редовно заседание на  

Общински съвет – Раковски е дадено съгласие за промяна НТП на имот – публична общинска 

собственост /ПОС/, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ, за следния 

имот: 

 Поземлен имот с идентификатор 62075.700.504, намиращ се в гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-788/ 06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Плоска 

могила“, с площ 1 988 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, с НТП: 

„Пасище“, категория на земята „пета“, номер по предходен план: 700504, при съседи: 

62075.700.300, 62075.700.503, 62075.700.423, 62075.700.797, 62075.700.304, Акт за общинска 

собственост № 1148 от 22.03.2005 г. 

 

 В тази връзка Комисия, назначена със Заповед №РД-07-1978-1/20.07.2021 г. на Началника 

на ОСЗ Раковски е извършила проверка на място в имота и е съставила Протокол от 20.07.2021 

г. с решение за промяна Начина на трайно ползване на имот № 62075.700.504 от „Пасище, 

мера“ на „Друг вид земеделска земя“. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Десета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 

ОбС-347 от 16.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно… 

 

Г-н Стефан Марушкин: Нали отпадна? 

 

Г-жа Деяна Загорчева: Той я махна от Дневния ред. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Той я махна точката. 

 

Г-жа Росица Пеева: Той говори за единайста точка сега. 

 

Г-н Петър Антонов: Направо си е десета. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Единайста е 350. 

 

Г-н Рангел Матански: Единайста мина на мястото на десета, ние махнахме 344 и 347 мина на 

десето място. Така че те се подреждат, празнота няма как да има в списъка. Тъй че Десета 

точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-347 от 16.08.2021 г. от Павел Андреев 

Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 

254 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба 

на имоти - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. Г-н 

Ячев, моля отново за становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на имоти 

частна общинска собственост. Чрез провеждане на търг с явно наддаване при първоначални 

цени: първите два имота са в ромските махали на гр. Раковски, цени според пазарните оценки 
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– единия 2 700,00 лв. за 354 кв. м, другия 2 530,00 лв. за 330 кв. м. Последният имот е в с. Чалъкови 

760 кв. м, предложението е за 6 000,00 лв. първоначална цена. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, имате ли коментари или становища? Няма. В 

такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 399 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, 

взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 

собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

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. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат включени в Раздел IІІ – Описание 

на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2021 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение 

№ 254 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. следните имоти – 

частна общинска собственост: 
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Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв. м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

ПИ 502.2385, за който е 

образуван УПИ ХХIII, кв. 151, 

гр. Раковски, общ. Раковски 

Жил. 

строителство 
354 2211/11.05.2009 г. 

2 

ПИ 502.2164, за който е 

образуван УПИ XV, кв. 150, 

гр. Раковски, общ. Раковски 

Жил. 

строителство 
330 3083/02.03.2010 г. 

3 
УПИ IX, кв. 54, с. Чалъкови, 

общ. Раковски 

Жил. 

строителство 
760 342/ 09.02.2000 г. 

 

II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат продадени следните имоти – 

частна общинска собственост:  

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв. м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

ПИ 502.2385, за който е 

образуван УПИ ХХIII, кв. 151, 

гр. Раковски, общ. Раковски 

Жил. 

строителство 
354 2211/11.05.2009 г. 

2 

ПИ 502.2164, за който е 

образуван УПИ XV, кв. 150, 

гр. Раковски, общ. Раковски 

Жил. 

строителство 
330 3083/02.03.2010 г. 

3 
УПИ IX, кв. 54, с. Чалъкови, 

общ. Раковски 

Жил. 

строителство 
760 342/ 09.02.2000 г. 

 

              III. Общински съвет - Раковски дава съгласие продажбата на имотите по т. II да се 

извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 IV. Общински съвет - Раковски определя начални тръжни цени на имотите, както 

следва: 

 1. За ПИ 502.2385, за който е образуван УПИ ХХIII, кв. 151, гр. Раковски, общ. Раковски, 

одобрен с изменение на кад. план и на ПУП- ПР и Заповед № АБ-71 от 20.05.2016 г. на Кмета на 

Община Раковски, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2211/11.05.2009 г. в размер на 2 700,00 лева, оценен от независим лицензиран 

експерт оценител на цена 2 700,00 лева. 

 2. За ПИ 502.2164, за който е образуван УПИ XV, кв. 150, гр. Раковски, общ. Раковски, 

одобрен със Заповед № АБ-77 от 16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, отреден за 

жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3083/02.03.2010 г.  в 

размер на 2 530,00 лева, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 2 530,00 

лева. 

            3. За УПИ IX, кв. 54, с. Чалъкови, общ. Раковски, по кадастрален и регулационен план на 

с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 173/ 26.10.1987 г. на 

Председателя на ИК на ОНС- Пловдив, отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 342/ 09.02.2000 г. в размер на 6 000,00 лева, оценен от 

независим лицензиран експерт оценител на цена 3 560 лева. 

  

         V. Общински съвет - Раковски 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:  
 

1. Вх. № 94З-370-2/16.04.2021 г. от З. П. Р., с адрес гр. Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив, ул. „Т.” № *, за закупуване на поземлен имот № 502.2385, за който е образуван 
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УПИ ХХIII-2385, в кв. 151, с площ 354 кв. м., находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2211/11.05.2009 г. 

 

2. Вх. № 94Р-516-1/23.07.2021 г. от Р. Б. Д., с адрес гр. Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив, ул. ”Е.” № *, за закупуване на поземлен имот № 502.2164, за който е образуван 

УПИ XV-2164, в кв. 150, с площ 330 кв. м., находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3083/02.03.2010 г. 
 

3. Вх. № 94И-3172-1/04.08.2021 г. от И. П. Х., с адрес с. Чалъкови, Община Раковски, област 

Пловдив, ул. ”П.” № *, за закупуване на  УПИ IX, в кв. 54, с площ 760 кв. м., находящ се в с. 

Чалъкови, общ. Раковски, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

342/09.02.2000 г. 

 

Гореописаните имоти са частна общинска собственост и молителите желаят да ги 

закупят за изграждане на жилищни сгради за семействата си. От друга страна, чрез 

продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Тъй като със следващата точка имам потенциален конфликт на интереси, 

бих искал да помоля г-н Тотов да я води, като аз няма да гласувам. 

 

Г-н Георги Тотов: Единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-350 от 17.08.2021 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на 

„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 

г.“, приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 16/28.01.2021 г., 

във връзка с продажба на земя– частна общинска собственост на собственик на законно 

построена сграда върху нея. Г-н Ячев, моля за становище на Вашата комисия. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Тотов! Комисията разгледа предложението на Кмета на Община 

Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на имот – частна 

общинска собственост, върху  който има реализирано отстъпено право на строеж в полза на 

В. Г. И.. Правото на строеж е отстъпено 2004 г., реализирано е, имота е 926 кв. м.. Имаме 

практика в Общински съвет за такава продажба да се извършва на данъчна оценка плюс 20 %, 

в случая е около 7 000,00 лв. това нещо. За пореден път става въпрос, реално тази земя не носи 

никакви дивиденти на общината. Включае това, че ползвателите не плащат и данък за нея и по-

добре да си влезнат в собственост, за да могат да си плащат. Все пак така или иначе общината 

не може по никакъв начин да се възползва от тази земя, която е нейна собственост. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, някакви коментари, предложения? Няма. 

Разрешавам гласуването. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 0                           
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1. Рангел Георгиев Матански –  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

/Рангел Матански се въздържа от гласуване/ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 400 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2021 г.“, приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, 

взето с протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба на земя– частна общинска 

собственост на собственик на законно построена сграда върху нея. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 39 и чл. 51, 

ал. 1 от НРПУРОИ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел ІIІ – Описание 

на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2021 г. на „Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.“, приета с Решение 

№ 254 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 16/28.01.2021 г., следният имот – 

частна общинска собственост:  

 Поземлен имот 502.933 (пет, нула, две, точка, девет, три, три), за който е образуван УПИ 

III-(трети) в кв. 117 (сто и седемнадесети) по регулационен план на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, 

община Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на ОбС – Раковски, с площ на 

имота и площ на УПИ III: 926 кв. м. (деветстотин двадесет и шест квадратни метра), отреден за 

„Жилищно застрояване”, при съседи на имота:  № 502.9653- Улица  на Община Раковски; № 

502.9584-Улица на Община Раковски; № 502.934-Поз. имот на Община Раковски; № 502.932- Поз. 

имот на Община Раковски, актуван с АОС № 3322/10.08.2011 год..  

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие имотът, подробно описан в т. 1 от 

настоящето решение да бъде продаден на В. Г. И., ЕГН 730131****, с адрес: общ. Раковски, гр. 

Раковски, ул. „Т.” № ** 

 3. Общински съвет - Раковски определя продажна цена на Поземлен имот 502.933 (пет, 

нула, две, точка, девет, три, три), за който е образуван УПИ III-(трети) в кв. 117 (сто и 

седемнадесети) по регулационен план на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, 

одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на ОбС – Раковски, с площ на имота и площ на УПИ 

III: 926 кв. м. (деветстотин двадесет и шест квадратни метра), отреден за „Жилищно 

застрояване”, при съседи на имота:  № 502.9653- Улица  на Община Раковски; № 502.9584-

Улица на Община Раковски; № 502.934-Поз. имот на Община Раковски; № 502.932- Поз. имот 
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на Община Раковски, актуван с АОС № 3322/10.08.2011 год.,  в размер на 7 000,00 лв. (седем 

хиляди лева), без ДДС, оценен от независим лицензиран оценител на цена от 9 292,00 лева. 

 4. 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, вх. 

№ 94В-76-4/05.08.2021 г. от В. Г. И., ЕГН 730131****, с адрес: общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „Т.” 

№ ** за закупуване на Поземлен имот № 502.933, за който е образуван УПИ III в кв. 117 по 

регулационен план на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88 

от 06.07.2004 г. на ОбС – Раковски, с площ на имота от 926 кв. м., отреден за „Жилищно 

застрояване”, при съответни граници и съседи. 

 Правото е реализирано и върху имота има законно построена жилищна сграда, 

собственост на В. Г. И., ЕГН 730131****, с адрес: общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „Т.” № **, 

съгласно Нотариален акт за доброволна делба на недвижим имот, вписан в Служба по 

вписвания Пловдив – Акт № 128 том 6, вх. Рег. № 12908 от 15.06.2010 г.  

 Данъчната оценка на имота е в размер на 5 583,20 лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка, изх. № 6611029637/11.08.2021 г. на община Раковски. 

 Пазарната оценка на имота е в размер на 9 292,00 лева, съгласно Експертиза от 

експерт И. С. Г. – член на Камарата на независимите оценители в България от 09.08.2021 г. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, Дванадесета точка от Дневния ред, която е: Предложение с Вх. № 

ОбС-355 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план 

– план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 36.166–производствени и 

складови дейности, цех за хартиени торби и други хартиени опаковки на имот с кадастрален 

номер 62075.36.166 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, масив 36, местност Гиевия сай, землище на град Раковски, община 

Раковски, област Пловдив и подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на 

отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или ползването 

на обекта. И след толкова четене, г-н Мандраджийски, моля за становище. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря, г-н Председател! Комисия ТСУ разгледа 

предложението на Кмета на Общината и предлага на Общински съвет да приеме 

предложението със седем гласа „За“. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, имате ли коментари или 

становища? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

Против: 0        

Възд.се: 0                       
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1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 401 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 36.166–

производствени и складови дейности, цех за хартиени торби и други хартиени опаковки на 

имот с кадастрален номер 62075.36.166 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 36, местност Гиевия сай, землище 

на град Раковски, община Раковски, област Пловдив и подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и 

други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 

1 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б, ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ одобрява 

задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 36.166–производствени и складови дейности, цех 

за хартиени торби и други хартиени опаковки на имот с кадастрален номер 62075.36.166 по КК 

с КР, одобрена със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, 

масив 36, местност Гиевия сай, землище на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.  

 2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-

ПРЗ/ за образуване на УПИ 36.166–производствени и складови дейности, цех за хартиени торби 

и други хартиени опаковки на имот с кадастрален номер 62075.36.166 по КК с КР, одобрена 

със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 36, местност 

Гиевия сай, землище на град Раковски, община Раковски, област Пловдив и подробен 

устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за 

временно ползване и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта.  

 Обхват: Поземлен имот с идентификатор 62075.36.166 по КККР, одобрен със Заповед № 

РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 36, местност Гиевия сай в 

землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив. 
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 Контактна зона: Поземлен имот с идентификатор 62075.36.239 с НТП – за друг вид 

производствен, складов обект, собственост на И. А. Р.; поземлен имот с идентификатор 

62075.889.9901 – с НТП – урбанизирана територия – кв. Секирово, град Раковски; поземлен имот 

с идентификатор 62075.36.49 – с НТП – пасище, собственост на И. Й. Д. и С. Й. Д.; поземлен 

имот с идентификатор 62075.36.86 – с НТП – нива, собственост на П. К. Л. и поземлен имот с 

идентификатор 62075.36.85 – с НТП – нива, собственост на Й. Г. П.. 

 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 от 

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

 Проектът ПУП-ПРЗ да се представи в цифров вид. 

3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на К. А. П., при 

необходимост от осигуряване на трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и 

други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти 

публична общинска собственост с НТП – полски, ведомствен, горски, местен път и 

отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 

на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

 3.1 Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

 4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 

определеното за това място в сградата на общинска администрация - Раковски и да се 

публикува на интернет страницата на Общината (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

 

МОТИВИ: В деловодството на общинска администрация - Раковски е депозирана молба с вх. 

№ 94Н-01-9/29.07.2021 г. от инж. Н. А. К. – надлежно упълномощена от К. А. П. относно 

одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 36.166–

производствени и складови дейности, цех за хартиени торби и други хартиени опаковки на 

имот с кадастрален номер 62075.36.166 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 36, местност Гиевия сай, землище 

на град Раковски, община Раковски, област Пловдив и подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и 

други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта.  

 Към молбата са приложени следните документи: 

- Пълномощно от К. А. П.; 

- Договор за доброволна делба на недвижим имот – пасище, мира, вписан в Служба 

по вписванията – Пловдив с № 34675/26.11.2008 г, акт № 287, том 18; 

- Скица на поземлен имот № 15-1133967-04.12.2020 г.; 

- Скица № К11257/28.10.2015 г.; 

- Задание за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ; 

- Скица-предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ; 

- Писмо с изх. № ОВОС-137-1/09.02.2021 г.  на Министерство на околната среда и 

водите, Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив; 

- Решение № КЗЗ-11/29.06.2021 г. на Министерство на земеделието, храните и горите, 

Комисия за земеделските земи, взето с протокол № 11/29.06.2021 г. 

 

 

* * * 
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/19:07 часа – от залата излиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Тринадесета точка от Дневния ред, която е: 

Предложение с Вх. № ОбС-356 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 

Раковски, относно отмяна на решение № 369, взето с протокол № 23/24.06.2021 г. от редовно 

заседание на общински съвет – Раковски. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с предложението 

на Кмета и предлага същото да бъде прието, относно отмяна на решение № 369, взето с 

протокол № 23/24.06.2021 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Марушкин! Коеги, имате ли коментари или 

становища? Няма. В такъв случай ппреминаваме към гласуване. 

 

/19:09 часа – в залата влиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20     

Против: 0        

Възд.се: 1                       

 

/19:09 часа – от залата излиза г-н Костадин Иванов/ 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 402 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отмяна на решение № 369, взето с протокол № 23/24.06.2021 г. от редовно заседание 

на общински съвет – Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 99, т. 1 и т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99, т. 1 и т. 5 от 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 39 

 

Административнопроцесуалния кодекс отменя решение № 369, взето с протокол № 

23/24.06.2021 г. от редовно заседание на общински съвет – Раковски.  

 

 2. На основание чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация настоящето решение подлежи на обжалване чрез общински съвет – Раковски 

пред Административен съд – Пловдив. 

 

 

МОТИВИ: С решение № 297, взето с протокол № 19/31.03.2021 г. на редовно заседание на 

общински съвет – Раковски е одобрено задание и е разрешено изработването на проект за 

подробен устройствен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия 20 kV за електрозахранване 

на „Завод за електрокомпоненти“ с местонахождение – село Белозем, поземлен имот № 

03620.43.158, ЕКАТТЕ: 03620, община Раковски. С решение № 383, взето с протокол № 

24/22.07.2021 г. на редовно заседание на общински съвет – Раковски, горецитираното 

решение е допълнено, като е дадено предварително съгласие трасето на описания 

електропровод да премине през имоти – публична общинска собственост. Следващият етап 

от процедурата е издаване на заповед на кмета на община Раковски по чл. 129, ал. 2 от Закона 

за устройство на територията, като такава е издадена, а именно: Заповед № АБ-93/05.08.2021 

г.  

 Хронологично, между цитираните две решения е било прието Решение № 369, взето с 

протокол № 23/22.06.2021 г. на редовно заседание на общински съвет – Раковски, с което на 

основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на 

трасе за кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти“ с 

местонахождение – село Белозем, поземлен имот № 03620.43.158, ЕКАТТЕ: 03620, община 

Раковски и е дадено съгласие трасето на новопроектирания електропровод да премине през 

следните имоти – общинска собственост: поземлен имот № 03620.42.110 с НТП – напоителен 

канал – публична общинска собственост, поземлен имот № 03620.42.133 с НТП – за 

селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост, поземлен имот 

№ 03620.42.132 с НТП – полски път – публична общинска собственост. 

 Така посоченото решение се явява незаконосъобразно, тъй като проектът се одобрява 

от кмета на общината, предвид обстоятелството, че подробният устройствен план е извън 

границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях 

елементи на техническата инфраструктура – арг. чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията. След влизане в сила на решението, за кмета на община Раковски възниква 

задължението по реализацията му. Предвид изложеното, обсъжданото решение не би могло 

да бъде изпълнено, респ. налага се неговата отмяна. От друга страна, целеният резултат се 

постига с изпълнение на решение № 297, взето с протокол № 19/31.03.2021 г., допълнено с 

решение № 383, взето с протокол № 24/22.07.2021 г. на редовно заседание на общински съвет 

– Раковски, въз основа на което е издадена Заповед № АБ-93/05.08.2021 г. на Кмета на Община 

Раковски.  

 Административнопроцесуалният кодекс предоставя възможност влязъл в сила 

индивидуален или общ административен акт да бъде отменен от органа, който го е издал, ако 

не е оспорван пред административен съд, какъвто е и конкретният случай – чл. 99, т. 1 и т. 5 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

* * * 

 

/19:10 часа – в залата влиза г-н Костадин Иванов/ 

 
Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Четиринадесета точка от Дневния ред, която е: 

Предложение с Вх. № ОбС-358 от 18.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 

Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Преносен газопровод и 
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АГРС за биорафинерия в УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 по кадастрален и регулационен план на 

село Белозем“. Г-н Мандраджийски, моля за становище. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да приеме 

предложението на Кмета със седем гласа отново „За“. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски, отново сте единодушни! Колеги, имате ли 

коментари или становища? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

Против: 0        

Възд.се: 0                       

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 403 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Преносен газопровод и АГРС за 

биорафинерия в УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 по кадастрален и регулационен план на село 

Белозем“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 

1, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б, ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ одобрява 

задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-

ПП/ за обект: „Преносен газопровод и АГРС за биорафинерия в УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 

по кадастрален и регулационен план на село Белозем“.  
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 2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Преносен 

газопровод и АГРС за биорафинерия в УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 по кадастрален и 

регулационен план на село Белозем“.  

 Обхват: УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 по кадастрален и регулационен план на село 

Белозем. 

 Контактна зона: Поземлен имот с идентификатор 03620.4.263 с НТП – нива, собственост 

на И. П. И.; поземлен имот с идентификатор 03620.4.262 – с НТП – нива, собственост на Г. М. С.; 

поземлен имот с идентификатор 03620.4.356 – с НТП – нива, собственост на Р. П. Р. и М. С. Р.; 

поземлен имот с идентификатор 03620.4.181 – с НТП – нива, собственост на Г. С. Г. и поземлен 

имот с идентификатор 03620.4.225  – с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на 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. 

 Проектът ПУП-ПП да се представи в цифров вид. 

3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имот общинска публична 

собственост с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път,  съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ 

при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 

 3.1. Дава предварително съгласие за изработване на проект за подробен устройствен 

план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Преносен газопровод и АГРС за биорафинерия 

в УПИ I-501.1647, 501.1811, кв. 1 по кадастрален и регулационен план на село Белозем“ да 

премине през: ПИ 03620.4.225 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – 

съсобственост на община Раковски. 

 3.2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години. 

 4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 

определеното за това място в сградата на общинска администрация - Раковски и да се 

публикува на интернет страницата на Общината (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

 

МОТИВИ: В деловодството на общинска администрация - Раковски е депозирано заявление с 

вх. № 26-3157-6/18.08.2021 г. от „ИНСА СПИРИТ“ АД относно одобряване на задание и 

разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за обект: „Преносен газопровод и АГРС за биорафинерия в УПИ I-501.1647, 501.1811, 

кв. 1 по кадастрален и регулационен план на село Белозем“.  

 Към заявлението са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на ПУП-ПП по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ; 

- Договор за продажба на идеални части от газопроводно съоръжение от 20.07.2021 

г.; 

- Разрешение за ползване № СТ-05-82/28.01.2010 г.; 

- Примерна схема на трасе на преносен газопровод от преносен газопровод до ГРС 

ИНСА ОЙЛ до АГРС за биорафинерия. 

 

 

* * * 
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Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Петнадесета точка от Дневния ред, която отново е 

доста дълга: Предложение с Вх. № ОбС-361 от 20.08.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет 

на Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия (изграждане на 

подземна кабелна линия) 20 kV за реализиране на обект: „Кабелиране на участък от ВЛ 20 kV 

„Момино“ между нов ЖР стълб № 23 и БКТП „Лидл“ – предвижда се нова кабелната ления, която 

да се разположи в имоти с идентификатори 62075.34.26 (НТП –селскостопански, горски, 

ведомствен път, в землището на гр. Раковски) и 62075.35.418 (НТП – местен път, в землището на 

гр. Раковски), собственост на община Раковски. Г-н Мандраджийски, моля за становище. 

 

/19:11 часа – от залата излиза г-жа Любов Кориновска/ 
 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 

предложението на Кмета на Общината и без никакви дилеми със седем гласа „За“ предлага 

на Общински съвет да приеме предложението на Кмета. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, имате ли коментари или 

становища? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 15     

Против: 0        

Възд.се: 5                       

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска –  

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 404 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия (изграждане на подземна кабелна 

линия) 20 kV за реализиране на обект: „Кабелиране на участък от ВЛ 20 kV „Момино“ между 

нов ЖР стълб № 23 и БКТП „Лидл“ – предвижда се нова кабелната ления, която да се разположи 

в имоти с идентификатори 62075.34.26 (НТП –селскостопански, горски, ведомствен път, в 

землището на гр. Раковски) и 62075.35.418 (НТП – местен път, в землището на гр. Раковски), 

собственост на община Раковски. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 

1, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ във вр. с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски, на основание чл. 124а от ЗУТ, разрешава изработване 

на проект за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия (изграждане на 

подземна кабелна линия) 20 kV за реализиране на обект: „Кабелиране на участък от ВЛ 20 kV 

„Момино“ между нов ЖР стълб № 23 и БКТП „Лидл“ – предвижда се нова кабелната ления, която 

да се разположи в имоти с идентификатори 62075.34.26 (НТП – селскостопански, горски, 

ведомствен път, в землището на гр. Раковски) и 62075.35.418 (НТП – местен път, в землището на 

гр. Раковски), собственост на община Раковски, които са извън регулация.  

 Обхват: Кабелиране на участък от ВЛ 20 kV „Момино“ между нов ЖР стълб № 23 и БКТП 

„Лидл“ 

 Контактна зона: Поземлен имот № 62075.34.26 с НТП - селскостопански, горски, 

ведомствен път, местност КАЗАНИТЕ, в землището на гр. Раковски, собственост на община 

Раковски, и поземлен имот № 62075.35.418 с НТП – местен път, местност КАЗАНИТЕ, в землището 

на гр. Раковски, собственост на община Раковски. 

 Цели и задачи на проекта: изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП-

ПП) на трасе за кабелна линия (изграждане на подземна кабелна линия) 20 kV за реализиране 

на обект: „Кабелиране на участък от ВЛ 20 kV „Момино“ между нов ЖР стълб № 23 и БКТП 

„Лидл“ – предвижда се нова кабелната ления, която да се разположи в имоти с 

идентификатори 62075.34.26 (НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, в землището на 

гр. Раковски) и 62075.35.418 (НТП – местен път, в землището на гр. Раковски), собственост на 

община Раковски, които са извън регулация. 

 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, на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява Задание 

за изработване на ПУП-ПП. 

 3. Общински съвет – Раковски, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване 

изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, дава предварително съгласие на 

Й. Г. З., трасето на новопроектираната кабелна линия да премине през следните имоти – 

общинска собственост: 

- Поземлен имот № 62075.34.26 с НТП - селскостопански, горски, ведомствен път, местност 

КАЗАНИТЕ, в землището на гр. Раковски,  

-  Поземлен имот № 62075.35.418 с НТП – местен път, местност КАЗАНИТЕ, в землището на гр. 

Раковски, собственост на община Раковски. 

Валидността на предварителното съгласие е две години, считано от влизане в сила на 

настоящото решение. 

4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 

определеното за това място в сградата на общинска администрация - Раковски и да се 

публикува на интернет страницата на Общината (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 
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МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило искане с вх. № 94Й-221-5/ 18.08.2021 

г. от Й. Г. З. за разрешение за одобряване на задание и разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия (изграждане на подземна 

кабелна линия) 20 kV за реализиране на обект: „Кабелиране на участък от ВЛ 20 kV „Момино“ 

между нов ЖР стълб № 23 и БКТП „Лидл“ – предвижда се нова кабелната ления, която да се 

разположи в имоти с идентификатори 62075.34.26 (НТП –селскостопански, горски, ведомствен 

път, в землището на гр. Раковски) и 62075.35.418 (НТП – местен път, в землището на гр. Раковски), 

собственост на община Раковски, които са извън регулация. Обща дължина на трасето – 343 

м. 

 Към искането са приложени следните документи:  

- Задание за изработване на ПУП – ПП 

- Ситуация – предложение за трасе на кабелна линия 

- Документи за собственост: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

№ 15, том III, рег. № 2446, дело № 375 от 2018 г., Нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот № 41, том I, рег. № 428, дело № 37 от 2019 г., Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 153, том I, рег. № 1720, дело № 149 от 2019 

г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 188, том IV, рег. № 

7260, дело № 770 от 2018 г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 

№ 133, том III, рег. № 3008, дело № 491 от 2018 г., Нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот № 67, том III, рег. № 4535, дело № 423 от 2018 г., Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 66, том III, рег. № 4531, дело № 422 от 2018 

г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том III, рег. № 4619, 

дело № 420 от 2019 г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 

193, том IV, рег. № 8056, дело № 742 от 2018 г., Договор за продажба на недвижим 

имот – ЧОС № 19/2020 г.  

- Скица на поземлен имот № 15-915604 -19.08.2021 г. (62075.35.418) 

- Скица на поземлен имот № 15-915600-19.08.2021 г. (62075.34.26) 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Шестнадесета точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 

Г-н Тотов, моля за становище. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби и 

предлага на Общински съвет – Раковски да гласува отпускане на еднократни помощи на 

следните лица:  

 

1. В. Б. М. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

2. Х. В. Й. - с. Стряма - 100 /сто/ лева. 

3. Б. А. Б. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

4. Н. П. С. - с. Момино село - 100 /сто/ лева. 

5. Л. И. М. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

6. М. А. Х. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

7. Я. Й. Б. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

8. М. Д. Т. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

9. М. И. Я. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

10. З. Г. Й. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

11. Т. Г. Б. - гр. Раковски - 1 000 /хиляда/ лева. 

12. Й. Ч. Д. - гр. Раковски - 300 /триста/ лева. 

 

Благодаря, г-н Председател! 
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Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Тотов! Колеги, коментари, становища? Няма. В такъв 

случай преминаваме към гласуване. 

 

/19:15 часа – в залата влиза г-жа Любов Кориновска/ 
 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Кориновска, еднократни помощи гласуваме. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Да, да, „За“ съм. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

Против: 0        

Възд.се: 0                       

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 405 
 

 

Взето с Протокол № 25/25.08.2021 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 и т. 4 от Наредбата за 

подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 

 

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 

1. В. Б. М., ЕГН: 830531**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. * № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Х. В. Й., ЕГН: 700415**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. Л. № **, в размер 

на 100 /сто/ лева. 
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3. Б. А. Б., ЕГН: 650123**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Н. П. С., ЕГН: 630821**** и постоянен адрес с. Момино село, общ. Раковски ул. *-та № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Л. И. М., ЕГН: 940628**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Б. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. М. А. Х., ЕГН: 571013**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. В. П. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Я. Й. Б., ЕГН: 480715**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. М. Д. Т., ЕГН: 460413**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

9. М. И. Я., ЕГН: 600717**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. №  **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

10. З. Г. Й., ЕГН: 800106**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. М. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

11. Т. Г. Б., ЕГН: 890405**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. В. № **, в 

размер на 1 000 /хиляда/ лева. 
 

12. Й. Ч. Д., ЕГН: 401022**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. * № **, в 

размер на 300 /триста/ лева. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Седемнадесета точка от Дневния ред, която е: 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Аз преди да Ви дам думата, по 

входираното на предното заседание заявление и приложена подписка от г-жа Анелия Гечева 

– Общински съветник към Общински съвет – Раковски, имаме отговор от Кмета на Община 

Раковски. Който ще бъде изпратен и съответно до гражданите, които са засегнати от 

предложението за подмяна на детски съоражения и озеленяване: 

 

„Като излагаме горното, Ви уведомяваме, че през текущата година, не е предвиден 

финансов ресурс за ремонт и облагородяване на гореописаната детска площадка. За 

същата ще бъдат планирани средства, които ще се заложат в общинския бюджет за 

календарната 2022 година.“ 

 

На разположение е, Колеги, който иска съответно да се запознае с него. Това е, което исках 

аз да Ви кажа. Сега имате думата, ако имате естествено предложения. 

 

Г-жа Росица Пеева: Аз имам и искам едно съдействие от Ваша страна за бившата сграда 

АПК в Белия дом. Защото там са събрани всички институции: Социални грижи; Поземлена 

комисия; Бюро по труда; МИГ-а е там; има и частни нали счетоводители, които са наели 

офиси. По-голяма кочина в Раковски не съм виждала, там са събрани всички граждани от 

малцинството и други, които идват да се подписват. Вънка градинките и кошовете вечно са по 

земята и са разпилени. Просто на мен ми е неудобно, като дойдат външни хора и като го 

погледнат за какво става на въпрос. Ние говорим тука за разни неща и какъв облик на града 

имаме и всички хора, които идват направо са разочаровани. По-грозна картина и мръсна не 

съм виждала. 
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Г-н Рангел Матански: За състоянието около… 

 

 

Г-жа Росица Пеева: За състоянието пред блока на АПК-то.  

 

Г-н Рангел Матански: Да, ние… 

 

Г-жа Росица Пеева: Отвънка, за втори път го казвам. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, предприехме някакви мерки. Доколкото разбрах и с г-н Антонов 

разговарях, там нещата са тръгнали малко към добро. Продължаваме да търсим варианти, но 

това което и той сподели от един от частните обекти се изхвърлят много отпадъци, които 

задръстват кошовете. Така че поне го… 

 

/19:18 часа – от залата излиза г-н Костадин Иванов/ 

 

Г-жа Росица Пеева: Ама не само кошовете, те и градинките отпред самият вход. Просто не 

може, то няма койда поддържа, нямаме чистачи там. Самите ние сме си направили график 

и стълбището до долу си го мием всеки път и изхвърляме боклуците. Обаче като е отворена 

вратата, като духа вятър, циганите като влизат – с извинение, те направо само където не ходят 

до тоалетна пред входа. Сутрин отиваш и не можеш да влезеш във входа на сградата, говоря 

отпред за градинките. Нещо ужасно. 

 

Г-н Рангел Матански: За боклуци нали, за боклуци става въпрос? 

 

Г-жа Росица Пеева: За боклуци. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, да. Г-н Антонов също алармира, ще се направят съответните 

проверки, кой изхвърля по негов сигнал също. Така че в тази посока ще продължи да се работи. 

 

Г-н Петър Антонов: Тя е друга работата… 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Кой ще чисти? 

 

Г-н Петър Антонов: Съвсем, съвсем е друга работата. Ясно е, кои са обектите. Едните си имат 

кош там бензиностанцията, ама изхвърлят в другите кошове, за да не си пълнят техните 

естествено. Отпред е същата история.  

 

Г-жа Росица Пеева: Отпред е хаус просто. 

 

/19:20 часа – в залата влиза г-н Костадин Иванов/ 
 

Г-н Петър Антонов: Въпросът тук е следният, гласуваме едни бюджети, гласуваме едни отчети. 

Даваме пари на тези общинска полиция ли са, охрана ли са, Алфа СОТ ли са не знам 

измислени герои като цяло. Да направят проверка или Вие като Председател алармирайте 

тука отдела. Ден, два, три да застанат отпред малко да се постресне работата. Написана 

една табела на дървото „500 лв. за изхвърляне на отпадъци“ и готово. И кой ще ги хваща, че са 

хвърлили отпадъците? Пък ние даваме пари от нашата такса смет за поддържане на 

обществените територии, грубо казано. Иска са действие, ще се обади Кметът на 

общинската полиция. Германецът кат си изяде баничката сутринта, отива застава там и почва 

да ги… Тъй са прай в Раковски, иначе не разбираме от нищо. И Колегите от Раковски го знаят 

много добре, няма какво да се лъжем. Ама те стоят на центъра, ако спреш на спирката ща 

глобат или щи лепат лепенка. Обаче онези още един сигнал да ти дам, другият където продава 

там храна за кучета, за котки, за незнам си какво, микробусът му на кръстовището. Щот мой 

си прави каквот си иска, щот бил активист на ГЕРБ и не знам си какво. Младенчо не му зная 
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фамилията, кък беше забравих. Ами идваш от центъра имаш знак стоп, знак стоп ни са вижда 

от дървото. Особено хората, които идват от селата за първи път. Айде ние си го знаем и 

внимаваме, ама ти няма кък да минеш през кръстовището без видимост. И всички все едни и 

същи, полицаите застанали там другите чифути на стойката неговия магазин заслали, спират 

гражданите наред обаче микробусът стои. То е правилно паркирането, отнемаш видимост на 

всички, които са на стопа.  

 

Г-н Младен Мандраджийски: То на зеленчуците е добре там, малко по-нататък на завоя. 

 

Г-н Петър Антонов: Кое? 

 

Г-н Младен Мандраджийски: На зеленчуците викам каку и като са спре, на завоя къде са. 

 

Г-н Петър Антонов: Ами същото е. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Там е още по-страшно.  

 

Г-н Петър Антонов: То те си я карат избирателно и после като ги грабнат им са сърдат. Тий 

положението, за какво да им плащаме на тези тюфлеци общинска охрана? Аз ти казвам най-

конфликтното кръстовище в кв. Секирово, най-конфликтното. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Тий работа на полицията, Петьо. 

 

Г-жа Деяна Загорчева: Иначе отсреща има… 

 

Г-н Петър Антонов: Стига в бюджета имаме 150 хил. за… недей ми го отговаря тъй. В бюджета 

има 150 хил. за знаци и за чудеса и за маркировки, има един вагон средства на Общинското 

предприятие за почистване на канали и кастрене на дървета. На тези им даваме 7 хил. на 

месец или 8, или 10, не зная на Алфа СОТ. И няма кой да му напрай забележка, аз не искам 

да ходат да му пишат акт не съм душманин на никого, обаче движението е отвратително. Като 

е работа на полицията, какво? Да сменяме началниците, те ги интересуват марихуаната и 

амфетите полицаите, нищо друго ги ни интересува. Стои и спира с палката там гледа 

микробуса, че му пречи и полицаят не му прави забележка. Обаче спираш да си купиш 

цигари, щи пишат фиш. Ей тъзи и управията и туй положение с Белия дом Росица Пеева, което 

започна. Еми ще са завъртат малко там, малко превенция като са напрай. Наистина целият 

град и цялата община, може би и две общини, щот тези институции обслужват и община 

Брезово. 

 

Г-жа Росица Пеева: И община Брезово, да. 

 

Г-н Петър Антонов: И Брезовска община и да има малко по-приличен вид. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Благодаря, г-н Антонов! Заповядай. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Благодаря, г-н Председател! Аз ако позволите искам да се изкажа по една 

друга точка, която с колегите доста така дебатирахме. Ще се обърна към Вас, г-н Председател, 

но се надявам и Колегите така да ме изслушат и дано даме разберат наистина. Защото 

останах с впечатлението едва ли не, че за някои може, а за други ги ощетяваме. Става въпрос 

за точката в докладната, която беше относно превоза във връзка с учениците и децата от 

детската градина. Ще изкажа мнението си като човек, който работи страшно много по 

училища и детски градини, за съжаление с пандемията вече близо два сезона не работим. Но 

това, което когато работих мога да го изкажа, че децата за детската градина става въпрос 

наистина родителите те си ги карат с личен превоз. Реално автобусът той тръгвайки от Чалъкови, 

децата няма как сами да се качат на автобуса и да отидат до детската градина, реално трябва 

да има родител - родител, който бърза за работа. Автобусът вече след като разкара учениците, 
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той остава в училището в Белозем, все пак ние сме разпределили автобусите те да се 

обгрижват от училището. Това, което ми е към Вас, г-н Председател, е дали Вие може да 

погледнете как стоят нещата. Ще дам пример с друга практика от община Марица, където 

също работих по детските заведения. Давам пример, в с. Маноле децата ги караха с автобус 

от с. Рогош, тъй като няма места за всички деца. Имаше една групичка от дечица, които се 

превозваха към детското заведение в с. Маноле, но този превоз ставаше организиран. 

Педагозите от детското заведение отиваха в с. Рогош, родителите си оставяха децата на 

спирката, те ги взимаха и отговаряха за тях до детското заведение. Та въпроса ми към Вас дали 

и Вие може да проверите това нещо как стои? Да помислим за тези деца, които са от с. 

Чалъкови по някакъв начин. Дали да бъде нещо, все пак детската градина си е отделна 

институция, дали може по някакъв начин да помогнем с нещо. С наши средства, с техни 

средства, за да може по този начин педагогическият персонал, както се случва там. Да отива 

в Чалъкови, децата да бъдат на спирката родителите да ги карат и след което да бъдат 

превозени в детското заведение в Белозем. Такава е практиката, доколкото знам в Белозем 

това нещо не се случва поне докато работих в близките преди два сезона, но това не се е 

случвало с превоза. Ако е възможно как стоят нещата предполагам от позицията, на която сте 

може да разпитате практиката как е. Дали филиал или каквото там се води, кой го 

финансира, как го финансира, дали с техни средства, дали от помощта на Община Марица. 

Но по някакъв начин да помислим за тези деца, които реално родителите са разпокъсани 

между работата, между това да си вземат детето и да го оставят. По някакъв начин да им 

помогнем, благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Тодоров! Това е наистина градивно предложение, аз 

предлагам след заседанието на Общински съвет – Раковски да направим връзка, след като 

Вие имате контакт с тази детска градина и да разберем каква е тяхната практика. Г-жа 

Кориновска току що ми сподели, че в Стряма имат подобна практика, така че има какво да 

вземем като добър пример и от нашата община. И заедно ще търсим вариант, естествено 

след разговор с детската градина в с. Белозем да намерим решение на този проблем. 

 

Г-н Петко Колев: Преди години, извинявам са. Преди години децата в детската градина 

наистина пътувахас с тоя автобус. Имаше си родители, които бяха дежурни. Например тая 

седмица един родител, следващата седмица друг родител. А отделно във автобусите пътуват 

винаги по един или по двама учитела от училището и не са сами децата. 

 

/19:28 часа – от залата излизат г-н Костадин Иванов и г-н Йовко Николов/ 
 

Г-н Рангел Матански: Да, градивно е предложението ще потърсим начин. Вие сте наясно, че 

Община Раковски спечели проект, тоест ни бяха осигурени едни средства с постановление 

на Министерски съвет. Проектирането на детската градина върви, след това надявам се 

предвид сложната политическа обстановка да започне изграждането на детската градина. Но 

докато се случи това наистина ще търсим вариант тези деца да бъдат поети от родител, от 

учител, от педагог. Предложението е добро, така че търсим решение по него. Други 

коментари? Г-н Марушкин. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Аз имам няколко предложения. На миналата сесия приехме отчета на 

работата на Общинския съвет за първото шестмесечие, исках нали да попитам там е 

отчетено, че Общинският съвет като цяло работи добре с комисиите на Община Раковски. Но 

аз самия нямам представа, колко са комисиите в Общината и възможно ли е да кажем ако 

има такава възможност всяка от комисиите или председателя ѝ, или пък ресорния заместник 

кмет да ни запознай с дехността им. Или пък най-малко с плана за работа за годината, защото 

в крайна сметка те вършат така работа за обществена полза. В някои от комисиите зная, че 

има участие на общински съветници. И да преценим, там където е необходимо и се налага, 

вместо да се допитваме да кажем до някой от председателите на комисиите като има участие 

на някой от колегите и да може тука да запознае, когато има нали било въпроси на граждани, 
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било някои конфликтни такива въпроси, които кореспондират с работата на съответната 

комисия. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! На следващата сесия ще бъде докладвано. 

Градивно е предложението, така че след като съберем необходимата информация ще я 

получите септември месец.  

 

Г-н Стефан Марушкин: Отделно аз гледах нали Правилника за работа на Общинския съвет и 

там има едно точка, че Кметът и Председателят на Общинския съвет, когато имат някакви 

командировки на следващата сесия се отчитат за тези командировки. 

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Нали молбата е, не че е кой знае колко засекретено, но хубаво е да 

се знае. Щото явно не са някакви случайни командировки, винаги са ходи по някаква причина. 

А пък така е изискването по правилник, на следващото заседание Кметът и Председателя на 

Общинския съвет да дадат отчет нали за командировката, за какво е била и какви въпроси са 

решили за Общината. Смятам, че това ще допълни работата и ще се избегнат да кажем 

коментари или пък някакви слухове, за какво и как е било. Просто ще има по-голяма 

прозрачност по отношение на тази дейност. Има го като отделна точка нали да не навлизам в 

подробности. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, други коментари? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Дргото е нали исках да питам, гледах че в началото на годината са 

предвидени около 40 хил. лв. за сектор култура. Нали дано не бъркам, така… 

 

Г-н Рангел Матански: За следващата ли? Не Ви чух. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Не, за тази година – 2021. Нали погледнах изпълнението за първото 

шестмесечие, щото мисля че на тази сесия ли го приехме. Някъде се отчиташе за около 40 % 

ли са усвоени средствата. В тая връзка исках да питам, колко струваше бирфеста? И 

предлагам на Общинските съветници на обсъждане, удачно ли е да е името Биренфест или 

да си сложим българското Събор на гражданите от гр. Раковски. Защото Биренфест, ако 

имаме тука да кажем някаква бирена фабрика разбирам и да кореспондира с туй. А това 

си е чисто Събор на хората, които са решили нали така да се съберат и си има много 

българско значение. Още повече, че там участието и с фолклорни групи и т. н., си е част може 

би от културната дейност на Общината като цяло. 

 

Г-н Рангел Матански: Друго има ли или да отговарям? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да, да чакам да отговорите и имам коментари. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. За сумата, която е похарчена за Бирфеста ще имате също 

справка на септемврийската сесия. Относно преименуване на едно събитие, което е 

утвърдено във времето, може да направите писмено предложение. Ние като Общински съвет 

не определяме, кое събитие как да се казва. По-скоро това е утвърдено в практиката, аз лично 

не мога да взема становище, може да направите писмено предложение до Кмета на 

Община Раковски. Относно командировките на събития, които Кметът или аз посещаваме, 

колкото и да са малко предвид КОВИД ситуацията, даже бих казал почти липсват. Не ползваме 

командировачни като разход, аз лично мога да коментирам от мое име. Коментирал съм го 

и с Кмета на Общината, не ползваме командировки от бюджета на Общината. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Въпросът не беше за средствата, просто каква е била командировката 

и за какво се е наложила. Щото явно е била необходима, не че отиват средства. 
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Г-н Рангел Матански: Отчетите за командировки и това също от Председателя преди мен – 

Георги Лесов, е отчитал разходи за командировки. Така тълкувам и аз, защото отчет за 

командировките са разходите, които са направени. И Георги Лесов предишния мандат по 

спомен, пътува един или два пъти за сметка на бюджета на Общината, бюджета на Общински 

съвет. Аз към момента не съм ползвал нито стотинка за командировъчни. 

 

/19:34 часа – от залата излиза г-н Петко Колев/ 
 

Г-н Петър Антонов: Значи г-н Марушкин изобщо не пита това за средствата. Примерно като 

сте отишли някъде, като е важно да има едно докладче свършихме т‘ва, т‘ва и т‘ва. Той изобщо 

не коментира дали сте похарчили пари или не, пък Георги Лесов какво е прайл. Ако е ходено 

примерно еди къде си, свършили сме това, евентуално можем да докараме инвеститор в 

Общината или културно събитие да са проведе на центъра. Като тип дейност, какво ще 

допренесе туй към цялостната картина на Общината. Не става въпрос дали са похарчени или 

не са похарчени. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, добре. Г-н Марушкин, добро е предложението ще го имам в предвид 

аз лично и ще го предадем като информация на Кмета на Община Раковски. Благодаря! 

 

Г-н Стефан Марушкин: Последното, което е дано не досаждам. Прави ми впечатление, тука 

преди няколко сесии приехме за почетни граждани, нали гласувахме и бяха трима души 

утвърдени. Направи ми едно друго пък впечатление, че на стената на Общинския съвет като 

първия Почетен гражданин на Раковски е сложен Франц Генов Коков. А първи Почетен 

гражданин на Раковски е олимпийският шампион – Петър Лесов. 

 

Г-н Рангел Матански: Имате предвид… 

 

Г-н Стефан Марушкин: Казвам го не за друго, но ако дойде Петър Лесов нали ще му стане 

много неприятно. Не знам по каква причина е станало, но… нищо против и Франц Коков, но 

Франц Коков е приет на последното тази година. Първият по време и по право и в правото се 

изучава, тъй че нали ако е допуснатанякаква грешка да си остане Петър Лесов и всички да си 

следват по хронологичен ред. Още повече, че кметовете и председателите на Общински съвет 

са наредени точно по годините на съответно на служене, а това е точно пред стаята на 

Общински съвет. 

 

Г-н Рангел Матански: Имате предвид, като снимки как са поставени? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да, да, като снимки. Просто да си следват хронологията просто, 

защото нали аз самия чак толкова не, но обикновените граждани ще дойдат и ще кажат тоя 

Петър Лесов преди 40 г. го напрайли нали Почетен гражданин сега излиза, че друг е. 

 

/19:35 часа – в залата влиза г-н Петко Колев/ 
 

Г-н Рангел Матански: Добре, без да влизам в излишни дебати ще предам също. Но 

практически председателите и кметовете са подредени по хронологичен ред, защото те 

следват определена последователност в годините като мандати, но ще предам 

информацията. Отново, благодаря за коментара! Колеги, друго имате ли, което да споделите? 

 

Г-н Стефан Пенсов: Аз искам да кажа само една покана да отправя към всички Вас, така или 

иначе днеска с Франц Коков по една или друга причина се запознахме. Да Ви кажа и да Ви 

поканя на 04 и 05 Септември ще бъде организиран детският турнир, който вече 7-8 години го 

нямаше и тепърва вече почваме да го правим ежегоден. Той беше още за април месец, 

поради пандемията се отложи. Сега като гледам нещата дано не го отлагат пак, щото всичко 
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е организирано вече. И Вие като част от цялата тази организация Ви каня, който иска добре 

дошъл да дойде, да види за какво става въпрос. 

 

Г-н Светослав Балабански: На кой стадион само? 

 

Г-н Стефан Пенсов: В Генерала от 09:00 часа почва мача. 

 

Г-н Рангел Матански: 04 Септември. 

 

Г-н Стефан Пенсов: 04 и 05, събота и неделя са. Ако не стане някаква за сега промяна. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Пенсов! И тук е моментът, аз лично присъствах на няколко 

мача на деца, на юноши, не знам точно как се водят. Но специално аз искам да Ви поздравя 

за всичко, което направихте в последно време, защото детскоте отбори се разрастват. 

Мадявам се силно и момичетата, които коментирахте да направите и отбор с момичета. Така 

че успех. 

 

Г-н Стефан Пенсов: То е благодарение на всички Вас, защото Вие гласувате тези неща. Ако 

всички ги гласуваме заедно, нещата вървят. Това е, което мога да кажа. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, с радост ще наблюдаваме мачовете. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Този път нали турнира не е международен, ама то няма и как да е. 

 

Г-н Светослав Балабански: Догодина. 

 

Г-н Рангел Матански: Догодина. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Догодина дано само се махне това чудо. 

 

Г-н Рангел Матански: Успех и дано не ни затворят до тогава. Добре, Колеги, други коментари? 

Няма. В такъв случай закривам заседанието. 

 

 

 

 

 

/Заседанието приключи в 19:38 часа/ 

 

 

 

 

 

 

                                   Зам. председател на Общински съвет - Раковски: 

                          /Георги Тотов/ 

 

 

 

      Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                              /Петя Антонова/ 
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