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ПРОТОКОЛ № 28 
 

от 21.11.2021 г. 
от заседание, проведено от 16:05 часа 

в зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ – гр. 

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: 

Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

Венцислав Петров Чавдаров – Зам. Кмет на Община Раковски 

Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 

 

 

Г-н Рангел Матански: Здравейте, Колеги, време е да започваме! Ноември месец приключва и 

сме се събрали отново за заседание на Общински съвет-Раковски, имаме необходимия 

кворум. Един Колега съветник отсъства, при 20 присъстващи е време да започнем нашата 

работа.  

 

/16:07 часа – в залата влиза г-н Петър Антонов/ 
 

Г-н Рангел Матански: Днес присъства Кметът на Община Раковски, Кметове на населени 

места, Зам. Кметове на Община Раковски и граждани, Колега съветник от Община Марица. 

Колеги, на първо място преди да започнем видяхте промяна в провеждането на комисиите на 

Общински съвет – Раковски. Тъй като предния път се появиха едни съмнения и коментари за 

някои неща, които се случват по време на комисии, като присъствие и как точно се попълват 

протоколите, класьорите къде трябва да стоят и как да се процедира. Направихме промяна в 

протоколите и Петя – нашият сътрудник ще присъства от сега нататък на всички комисии и ще 

заверява протоколите. За да няма съмнения, какво се случва и кой как и къде попълва и 

подписва протоколи. Така че Вие сте наясно приключва комисията, присъствали, 

неприсъствали, приключва се протокола, заверява се и остава при нас в Общински съвет – 

Раковски. Тъй като това нещо беше предизвикано от определени действия и бездействия на 

наши колеги от сега нататък, за да нямаме съмнения и притеснения, кой какво и как направил 

и как трябва да се процедира, така ще се постъпва на комисии на Общински съвет – Раковски. 

Самите протоколи бяха така направени, че по-голямата част от информацията в тях е 

предварително въведена, за да Ви отнема по-малко време на Вас Председателите да 

попълните и приключите протоколите. Това е важното от последните комисии, които 

приключиха. Сега е време да започнем работа, г-н Антонов, здравейте! 

 

Г-н Петър Антонов: Добър ден! 
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Г-н Рангел Матански: В пълен състав на Общински съвет – Раковски. Материалите бяха 

заредени в системата, запознали сте се с тях. Бяха разгледани на комисии на Общински съвет 

– Раковски и Дневният ред Ви беше изпратен и всеки един от нас се е запознал с него. Имате 

ли коментари или предложения по така изпратения Дневен ред, по точките от него? Няма. В 

такъв случай го подлагам на гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 20     

Против: 0          

Възд.се: 0               

 

/Г-жа Анелия Гечева се въздържа от гласуване/ 

 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Докладна записка с Вх. № ОбС-456 от 25.10.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобрява бюджетната прогноза за местните дейности за 

периода 2022 - 2024 г. на Община Раковски. 

 

2. Проект с Вх. № ОбС-473 от 11.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 

Раковски, относно правилник за Изменение и допълнение в Правилника за 

организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

 

3. Докладна записка с Вх. № ОбС-481 от 15.11.2021 г. от Елена Узунова - Общински съветник 

в Общински съвет – Раковски, относно удостояване на г-н Минчо Георгиев Пашов със 

звание „Почетен гражданин на Община Раковски“. 

 

4. Докладна записка с Вх. № ОбС-483 от 17.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Годишен отчет за дейността на комисия по 

стипендиите за 2021 г. 

 

5. Докладна записка с Вх. № ОбС-492 от 19.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно актуализация Бюджет 2021 г. на Община Раковски. 

 

6. Предложение с Вх. № ОбС-474 от 11.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем 

на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от 

ЗУТ. 

 

7. Предложение с Вх. № ОбС-475 от 12.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна 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 отдаване 
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под наем на помещение от сграда- частна общинска собственост находяща се в с. 

Белозем, общ. Раковски на Сдружение „ПАРЕМБОЛЕ“. 

 

8. Предложение с Вх. № ОбС-476 от 12.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем 

на терен –частна общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

9. Предложение с Вх. № ОбС-480 от 15.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем 

на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от 

ЗУТ. 

 

10. Предложение с Вх. № ОбС-482 от 16.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

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

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

Общински съвет- Раковски, взето с протокол № 16 от 28.01.2021 г. за отдаване под наем 

на помещения от училищна сграда, находяща се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. 

Пловдив. 

 

11. Предложение с Вх. № ОбС-484 от 17.11.2021 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 41.7–за обществено и делово обслужване, бензиностанция и 

газстанция, масив 41, местност „Гиевия сай“, землище на град Раковски, община 

Раковски, област Пловдив – поземлен имот с идентификатор 62075.41.7 по КККР на град 

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

осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп и други, 

свързани с изграждането и/или ползването на обекта. 

 

12. Предложение с Вх. № ОбС-485 от 17.11.2021 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 застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ 105516-

Производствена и складова дейност, масив 105, местност „Шипа“, землището на село 

Стряма, Индустриална зона – Стряма, Община Раковски, за който има одобрен ПУП-

ПРЗ със Заповед № АБ-133/19.10.2018 г. на Кмета на община Раковски. 

 

13. Предложение с Вх. № ОбС-486 от 17.11.2021 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 742.372–жилищно строителство, част от имот с кадастрален номер 

62075.742.108 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на 

изпълнителния директор на АГКК, масив 742, местност „Геренча“, 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. 

 

14. Предложение с Вх. № ОбС-487 от 17.11.2021 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 – „Белозем 

Солар Парк“, подобект: „Присъединителен електропровод 110 kv“ за изграждане на 
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фотоволтаична електроцентрала. С подстанция, разположена в имоти с 

идентификатори: ПИ 83380.37.2 и ПИ 83380.37.17 – землище на село Шишманци, 

община Раковски, област Пловдив. 

 

15. Предложение с Вх. № ОбС-488 от 17.11.2021 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 – „Нов 

присъединителен подземен ел. кабел 20 kV“ от нова ел. подстанция в поземлен имот с 

идентификатор 83380.37.2 и поземлен имот с идентификатор 83380.37.17 по КК на село 

Шишманци, община Раковски, област Пловдив до обект „Белозем Солар Парк“ в 

поземлен имот с идентификатор 03620.85.38, 03620.85.39, 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК 

на село Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

 

16. Отпускане на еднократни помощи. 

 

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

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Първа точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-456 от 

25.10.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобрява 

бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г. на Община Раковски. Г-

жо Гечева, моля за становище на комисията. 

 

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

комисията разгледа така направеното предложение и предлага на Общински съвет – Раковски 

да одобри  бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Раковски. Да 

одобри Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 

намерения. Да одобри Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 

разходите, заемите на база действащи договори. Да одобри Прогноза за приходите и 

разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите на 

МБАЛ-Раковски, гр. Раковски. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева! Колеги, имате ли коментари? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 13      

Против: 2       

Възд.се: 6                           
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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 – 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 – против 

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 № 442 

 
 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г. на 

Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 

чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

на общинския бюджет на община Раковски и в изпълненията на указанията на Министерство 

на финансите БЮ № 5/04.10.2021 г. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 64 от 22 януари 2021 г. за бюджетната процедура 

за 2022 г. и писмо изх. БЮ № 5/04.10.2021 г. на Министерство на финансите, Общински съвет – 

Раковски: 

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на община Раковски, съгласно Приложение № 8 

към писмо изх. № БЮ-1 от 10 февруари 2021 г. на Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 

договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024 г. на 

община Раковски, съгласно Приложение № 6г към писмо изх.№ БЮ № 5/04.10.2021 г. на 

Министерство на финансите; 

3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 

разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 

задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024 г. на община Раковски, съгласно 

Приложение № 1а към писмо изх. БЮ № 5/04.10.2021 г. на Министерство на финансите; 

4. Одобрява Справката за разходите на общините във връзка с мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID-19, където е посочено очакваното изпълнение 

за 2021 г. и прогнозни данни за 2022 г. на еднократните разходи във връзка с мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID-19 по основни показатели, както и по видове 
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мерки, съгласно Приложение № 8а към писмо изх. БЮ № 5/04.10.2021 г. на Министерство на 

финансите; 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 

периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на „МБАЛ 

Раковски”ЕООД, гр.Раковски, съгласно Приложение №10а към писмо изх. БЮ № 5/04.10.2021 г. 

на Министерство на финансите. 

           
 

МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 64 от 22 януари 2021 г. се определя бюджетната 

процедура за 2022 г. Съгласно т. 2.2.3 от решението бюджетните прогнози и проектите на 

бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели от 

единната бюджетна класификация.  

С писмо Изх.№  БЮ № 5/04.10.2021 г. на Министерство на финансите са дадени 

указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г. 

Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 

параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за финансиране 

на местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за 

общината, приети с бюджета за 2021 г. Трансферите за местните дейности и целевата 

субсидия за капиталови разходи за периода 2022-2024 г. са разчетени в съответствие с 

одобрените държавни трансфери, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на 

събираемостта им през предходните три години и в съответствие с приетите размери на 

местните данъци и такси в общинските наредби.  

Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват служебно през 

годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. Трансферните 

параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само отчетни.  

 

Размерите на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл.3 ал.3 и чл.20 ал.1 т.1 от 

Наредба № 7 от 19.12.2013г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на 

обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  

♦ Общите  изисквания и насоките за разработване на бюджетните прогнози за 2022 - 

2024 г., съгласно раздели І, ІІ и ІІІ от писмо БЮ № 5/04.10.2021 г. на МФ;  

♦ Приетата от общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на 

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

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски; 

♦ Действащи законови и подзаконови нормативни актове;  

♦ Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване 

приоритетите на местната общност.  

Разходите за периода 2022-2024 г. са ограничени до размера на собствените приходи 

и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани 

постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 

общината по години за периода 2022-2024 г. е изготвена по функции и групи.  

В прогнозата 2022-2024 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за 

дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в местните 

дейности, утвърдена с бюджет 2021 г. Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при 

запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и ЗОВ.  

В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни ремонти 

на улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на детските 

заведения и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите по 
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благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, гробищни 

паркове, домашен социален патронаж. 

Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби на 

нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно средствата са 

насочени за възстановяване на пътната настилка.  

През следващите три години община Раковски не планира поемането на нов дълг 

/Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за лихви по 

поетия към момента от общината дълг. 

Попълнено е и Приложение № 8а, където е спазено изискването на МФ да не се попълва 

информация на прогнозни данни на регулярните общински разходи за осигуряване на лични 

предпазни средства за защита на персонала в системата на ПРБ с оглед предотвратяване 

разпространението на COVID-19. 

Съгласно писмо изх.№ БЮ № 5/04.10.2021 г. кметът на общината е задължен да 

представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2022-2024 г. и за 

болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето 

внимание Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите и 

пасивите с отчетни данни за 2019 и 2020 г., разчет за 2021 г. и прогноза за периода 2022-2024 г. 

на „МБАЛ Раковски” ЕООД. 

 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред: Проект с Вх. № ОбС-473 от 11.11.2021 г. от 

Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно правилник за Изменение и 

допълнение в Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

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

записка на Кмета на Община Раковски и предлага да се приеме Проектът на Правилника за 

Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на общинско 

предприятие „Благоустрояване и превенция“. Благодаря! 

 

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

случай преминаваме към гласуване на Втора точка от Дневния ред. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 4       

Възд.се: 5                           
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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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 443 

 
 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Правилник за Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността 

на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на 

контрол на общински предприятия на територията на община Раковски, чл. 52 ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост и чл. 79 от АПК. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски.  

§ 1. В Приложение № 2 се увеличават следните длъжности с по една щатна бройка – „Работник 

- чистота“, „Шофьор, тежкотоварен автомобил – мотометачна машина“,“Шофьор товарен 

автомобил – колесен трактор“, както следва:  

 

СТРУКТУРА НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И 

ПРЕВЕНЦИЯ“ 

ЩАТНА 

ЧИСЛЕНОСТ 

Било Става 

ДИРЕКТОР 1 бр. 1 бр. 1 бр. 

Счетоводител 1 бр. 1 бр. 1 бр.  

Оператор на язовирна стена (Хидроинженер) 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Технически ръководител строителство 1 бр.  1 бр.  1 бр. 

Геодезист 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Оператор пътно строителни машини 8 бр.  8 бр.  8 бр.  

Техник електрически системи 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Строител пътища 13 бр.  13 бр.  13 бр.  

Технически сътрудник 1 бр.  1 бр.  1 бр.  
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Техник строителство и архитектура 1 бр.  1 бр.  1 бр.  

Работник- чистота 11 бр. 10 бр. 11 бр. 

Шофьор товарен автомобил „Чистота – 

мотометачна машина“ 

1 бр.  0 бр. 1 бр. 

Шофьор, тежкотоварен автомобил „Чистота“ – 

колесен трактор  

1 бр. 0 бр. 1 бр. 

ВСИЧКО:  43 бр.   40 бр.  43 бр. 

 

Заключителна разпоредба 

§ 2. Този правилник влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет. 

Правилникът е приет на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № ………, взето 

с Протокол № ………/……………….г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

                                      

 Председател на общински съвет - Раковски: _______________ 

 

II. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на община Раковски. 

           
 

МОТИВИ: 1. Причини, които налагат промени в Правилника за организацията и дейността на 

общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“  

Правилникът за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване 

и превенция“ е приет с решение № 275 на общински съвет - Раковски, взето с протокол № 

19/25.01.2017 г. след създаването на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 

към община Раковски. 

Правните основания за това са изложени в чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, 

управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на община 

Раковски в съответствие с чл. 52 ал. 3 от Закона за общинската собственост. С подзаконовия 

нормативен акт се определя организацията на работа на Общинското предприятие, 

ангажираността на персонала, зает в него, имуществото, както и финансовите му 

взаимоотношения с Общината и с трети лица.  

Постъпило е мотивирано искане с вх. № 00-120-19/14.09.2021г. досежно Актуализиране 

структурата на ОП „Благоустрояване и превенция“ от Петър Антонов – директор на ОП 

„Благоустрояване и превенция“.  

Предложението се прави при спазване на Закона за нормативните актове и в 

съответствие с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинско 

предприятие „Благоустрояване и превенция“, съгласно който: „Общински съвет - Раковски 

определя дейността, структурата, числения състав и източниците на финансиране на 

Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“.  

 При изработването на проекта за Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и 

превенция“ към Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 

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

Принцип на необходимост – необходимо е приемането изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и 

превенция“ към Община Раковски с оглед разширяване структурата и щатната численост. 

Принцип на обоснованост – съгласно чл. 4, ал. 2 от Правилника дейността, структурата, 

числения състав и източниците на финансиране, може да се определя с решение на 

Общински съвет – Раковски. Причините, които налагат изменението са изложени в мотивната 

част на настоящия доклад. 
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Принципите на предвидимост и откритост - проектът ще бъде качен на официалния 

сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица. 

Принцип на съгласуваност – осъществено е съгласуване с директора на 

Предприятието и главния счетоводител на община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – съгласно ЗНА: 

„Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, 

изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е компетентен да измени нормативен акт на 

местно ниво е общински съвет – Раковски. Съгласно Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския 

съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално 

определените за тях места. Спазени са чл. 18а от Закона за нормативните актове, както и 

разпоредбите по глави II и III от същия. 

2. Цели, които се поставят: 

Осигуряване на по-широк кръг от задължения за ефективно и качествено извършване на 

работата, обхващаща предмета на дейност на общинското предприятие досежно 

необходимостта от промяна структурата и щатната численост.  

3. Финансови и други средства: 

За приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към 

Община Раковски не са необходими финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакванията от приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към 

община Раковски са свързани с поставените цели, а именно предприятието в изпълнение на 

своите дейности да подобри качеството на работа и промяна в структурата и щатната 

численост. Като очаквани резултати се посочват и подобряване управлението на 

собствеността и разширяване общинските услуги, които са предпоставка за реализиране на 

общински приходи. Щатните бройки са необходими за поддържане на паркове и обществени 

места.  

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“  към 

община Раковски е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, 

с което е обвързано действащото българско законодателство. Проектът на подзаконовия 

нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - 

www.rakovski.bg на 23.09.2021г. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-481 от 

15.11.2021 г. от Елена Узунова - Общински съветник в Общински съвет – Раковски, относно 

удостояване на г-н Минчо Георгиев Пашов със звание „Почетен гражданин на Община 

Раковски“. Г-н Марушкин, отново моля за становище. 

 

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

записка на колежката Узунова и предлага да се удостои Минчо Георгиев Пашов със звание 

„Почетен гражданин на Община Раковски“ посмъртно. 

 

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

случай преминаваме към гласуване. 
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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 № 444 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Удостояването на г-н Минчо Георгиев Пашов със звание „Почетен гражданин на 

Община Раковски”. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба за символите, 

почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски 

 

По предложение на: Елена Иванова Узунова 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Удостоява г-н Минчо Георгиев Пашов, роден на 07 ноември 1961 г., със звание „Почетен 

гражданин на Община Раковски” за изключителните му постижения в областта  на спортния 

живот на  Община  Раковски.  

           
 

МОТИВИ: Минчо Пашов е роден на 7 ноември 1961г. в пловдивското село Шишманци. Първите 

му стъпки във вдигането на тежести прави през 1972г, а негов треньор е легендарният Ганчо 

Карушков. Завършва Спортно училище "Васил Левски" и продължава следването си в НСА 

"Васил Левски". Бил е в клубовете - Марица (Пловдив) (1972-1981 г.), ЦСКА (1981-1982 г.) и Левски-

Спартак (1982-1986 г.). Основно се състезава в категориите 67,5 кг и 75 кг.  

Пашов е шампион на България през 1985 г. в Сливен и сребърен медалист от 1982 г. на 

шампионата във Варна. 

Петкратен шампион на България за младежи и юноши – Търговище 1977, Хасково 1978, 

Сливен 1979, Пловдив 1980, Видин 1981. 
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Първото му голямо първенство е през 1977 г. на световното за младежи в София. Там 

той завършва на третото място и печели бронзов медал. На едва 18-годишна възраст Пашов 

участва на Олимпиадата в Москва през 1980 г., а същата година печели бронз на Световното 

и става световен шампион за младежи на първенството в Монреал, Канада в категория до 67,5 

кг. 

В Москва в категорията до 67,5 кг битката е много интересна и тя е между двама българи 

и представител на ГДР. Минчо Пашов и Янко Русев, както и Йоахим Кунз от ГДР правят един от 

най-интересните сблъсъци на олимпийски игри. 

Минчо Пашов завършва с 142,5 кг в изхвърлянето и 182,5 кг в изтласкването и общо 325 кг 

това му отрежда третото място и бронза от Олимпиадата в Москва. Кунз приключа със 145 кг в 

изхвърлянето, 190 в изтласкването и общо 335 кг. Янко Русев успява да спечели златния медал с 

147,5 кг в изхвърлянето, което е нов олимпийски рекорд, 195 кг в изтласкването, което пък е нов 

световен рекорд и общо 342,5 кг също записва нов световен рекорд. 

След Олимпиадата Минчо Пашов успява да спечели още доста медали, а годината 

след игрите прави нещо забележително печелейки четири медала от световни и европейски 

първенства за мъже и младежи. Става световен и европейски вицешампион в Лил, Франция. 

Също така е световен и европейски шампион за младежи в Линяно Сабиадоро, Италия. 

През 1982 г. Пашов отново печели два сребърни медала на световното и европейското 

в Любляна, Югославия. На световното първенство Пашов и Янко Русев подобряват 4 световни 

рекорда в категория до 75 кг. Двамата водят голяма битка за световна титла, като Русев печели 

златния медал, а Пашов остава със среброто. 

Заради бойкота на Олимпиада от страните от соц блока през 1984 г. в Лос Анджелис,  

Минчо Пашов пропуска да спечели още един олимпийски медал. На турнира „Черно море“ 

във Варна, който е алтернативен на олимпиадата през 1984 г. поставя световен рекорд от 212,5 

кг в изтласкването. 

През 1985 г. пловдивският щангист печели третия си сребърен медал от световното 

първенство в Сьодертеле, Швеция. 

След прекратяването на кариерата си работи в системата на МВР. Последната му 

публична изява беше през септември 2019-а година, когато беше на церемонията по 

откриването на алеята на олимпийските медалисти на Пловдив на Гребната база. Малко след 

рождения си ден през 2019-а година Минчо Пашов почина внезапно на 58-годишна възраст. 

 

 

* * * 
 

 
Г-н Рангел Матански: Четвърта точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-483 от 

17.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на 

Годишен отчет за дейността на комисия по стипендиите за 2021 г. Г-жо Гечева, моля за 

становище. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната записка и 

предлага на Общински съвет – Раковски да приеме Годишния отчет за 2021 г. за дейността на 

комисията по стипендиите съгласно приложението, което беше прибавено към нея. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, запознали сте се с така представения Годишен отчет. 

Аз съм изключително щастлив, че предвид на пандемичната година и малкото като цяло 

състезания и изяви, които така или иначе се случиха през нея имаме 12 отличени деца и 

младежи в богата палитра от спортни и културни дейности. Мога да Ви споделя, че днес имах 

една прекрасна среща и най-вероятно до края на годината или в началото на следващата в 

Раковски ще имаме и школа по борба. Единственото, което остава е да намерим подходящо 

помещение. Така че някой ако знае помещение около 100 квадрата, което няма колони вътре 

в самото помещение ще бъдем изключително благодарни да сподели тази информация, за 

да може и тази спортна дейност да се похвалим, че ще бъде осъществявана на територията на 

нашата прекрасна община. 
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Г-н Стефан Марушкин: В училищата физкултурните салони не стават ли? 

 

Г-н Рангел Матански: Не става, но някой ако има какво да предложи, след края на сесията да 

остане и да поговорим. Добре, Колеги, коментар или становища? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване на отчета. 

 

 

 

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 № 445 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на комисия по стипендиите за 2021 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 25 от Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби на 

Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен отчет за 2021 г. за дейността на комисията по стипендиите, съгласно 

Приложение № 1.           
 

 

МОТИВИ: Със Заповед № ДЗ-6/06.01.2020 г. на кмета на Община Раковски, издадена на 

основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 

закрила на деца и младежи с изявени дарби, е назначена комисия по стипендиите, която да 

организира и провежда сесии по предоставянето на стипендиите по реда на Наредбата. 

Комисията осъществява оценка и подбор на постъпилите искания за отпускане на стипендии 
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или финансово подпомагане и прави предложение до кмета на Общината за отпускането 

им. 

 Съгласно чл. 25 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 

закрила на деца и младежи с изявени дарби в края на всяка календарна година комисията 

представя отчет за дейността си пред Общинския съвет. С оглед на това представям на 

вниманието Ви Годишен отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2021 г. 

 

 

* * * 

 

 
Приложение 1 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със Заповед № ДЗ-6/06.01.2020 г., издадена на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени 

дарби, кметът на община Раковски е назначил комисия по стипендиите, която да организира 

и провежда сесии по предоставянето на стипендиите по реда на Наредбата. Комисията 

осъществява оценка и подбор на постъпилите искания за отпускане на стипендии или 

финансово подпомагане и прави предложение до кмета на Общината за отпускането им. 

Съгласно чл. 25 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 

закрила на деца и младежи с изявени дарби в края на всяка календарна година комисията 

представя отчет за дейността си пред Общинския съвет.  

С оглед на изискването за представяне на ежегоден отчет на дейността за комисията, 

представяме на вниманието Ви Годишен отчет за дейността на комисията по стипендиите за 

2021 г.  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИ, 

назначена на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване 

на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби 

 

За отчетния период Комисия по стипендиите, назначена със Заповед № ДЗ-6/06.01.2020 

г. на кмета на Община Раковски е организирала и провела една  конкурсна сесия. В резултат 

на постъпили искания през априлската сесия, са отпуснати девет годишни стипендии на 

основание чл. 18, ал. 5 от настоящата наредба и един брой еднократно финансово 

подпомагане, съгласно чл. 20 от наредбата, както следва: 

 

1. За постъпило искане с Вх. № 94Т-493-1/ 28.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи 

с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на В. Л. Т., спечелила  3-то 

място в кат. до 57 кг. на Държавен лично-отборен шампионат по борба свободен стил-

момичета, провел се в Бургас през февруари 2021 г. и 2-ро място  на Държавно първенство по 

сумо в кат. до 55 кг., провело се през март 2021 г. 

2. За постъпило искане с Вх. № 94М-94-1/ 29.04.2020 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи 

с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на А. Й. Б., спечелил 3-то 

място в кат. 48 кг. на Държавно лично първенство по класическа борба, провело се в през 

февруари 2021 г. в Бургас и 2- ро място на Държавно първенство по сумо, кат 50 кг. провело се 

в гр. София през месец март 2021 г.  

3. За постъпило искане с Вх. № 94В-1722-1/ 28.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 
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от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 

младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на М. А. К., 

спечелила 1-во място на Държавен лично-отборен шампионат по свободна борба-девойки, в 

кат. над 68 кг., провел се в гр. Бургас, 1-во място на Държавен лично-отборен шампионат по 

свободна борба-девойки, в кат. 65 кг., провел се в гр. Сливен, както и 2-ро място на Държавно 

първенство по сумо, провело се през март 2021 г. 

4.  За постъпило искане с Вх. № 94Н-1778-1/ 09.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 

младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на В. Н. К., 

спечелила 1-во място на Международен фестивал за млади поп и рок изпълнители „Ноти по 

пясъка”, провел се в гр. Приморско, 1-во място на Национален конкурс „Път към славата” , III-

та възр. група, кат.  вокал-рок, провел се през март 2021 г. в гр. София и др. 

5. За постъпило искане с Вх. № 94И-1169-1/ 14.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 

младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на И. Й. Д., 

спечелила 1-во място на Национален конкурс „Утринна звезда” по класически балет-нео 

класика, провел се в гр. София през февруати 2021 г., 3-то място на Международен конкурс 

по балет „Дъга от таланти”, провел се в гр. Пловдив и др. 

6. За постъпило искане с Вх. № 94Д-242-1/ 19.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 

младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на М. Н. Л., 

спечелила 2-ро място - многобой на Държавно първенство „Б” категория ДМВ, 2-ро място - 

обръч на Държавно първенство „Б” категория ДМВ провело се в гр. София през септември 2020 

г., както и  3-то място на Държавно първенство, кат. ансамбли „Б”, ДМВ, провело се в гр. София. 

7. За постъпило искане с Вх. № 94Л-776-1/ 12.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 

младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на С. Р. Н., 

спечелил 3-то място в дисциплината смесени двойки- бадминтон в Държавен личен 

шампионат за момчета и 1-во място в отборно първенство по бадминтон на Държавно отборно 

първенство за момчета, провели се в гр. София на 19 и 20 септември 2020 г. 

8. За постъпило искане с Вх. № 94М-1239-1/ 13.04.2021 г.,  на основание  чл. 18, ал. 5 

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 

младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 1 300 лв. на П. И. З., 

спечелила 1-во място в индивидуален тест за юноши, Кюр-свободен стил ниво юноши на 

Международен турнир по обездка в кат. юноши до 18 г., проведен в гр. Пловдив през септември 

2020 г.; 2-ро място в отборен тест за юноши, 3-то място на индивидуален тест и 3-то място в 

крайно класиране на Държавно първенство за юноши до 18 години, провелоо се през 

септември 2020 г. и др. 

9. За постъпило искане с Вх. № 94Е-474-1/ 13.04.2021 г.,  на основание  чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи 

с изявени дарби, както и Протокол № 1/ 13.05.2021 г., решение № 1 на комисията по стипендии 

е отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. на А. И. Л., спечелил 2-ро 

място за изпълнение на гайда във фолклорен конкурс „Българин”, провел се през месец юли 

2020 година. 

10. За постъпило искане с Вх. № 94Й-1863-1/ 29.04.2021 г.,  на основание  чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи 

с изявени дарби, както и Протокол № 1/ 13.05.2021 г., решение № 1 на комисията по стипендии 

е отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на Я. Й. Г., спечелил 1-во място 

на Отворен турнир по джудо „Никола Петрушев”, провел се през месец септември 2020 

година в гр. Пловдив. 

11. За постъпило искане с Вх. № 94И-1248-1/ 15.04.2021 г.,  на основание  чл. 20 от 
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Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи 

с изявени дарби, както и Протокол № 1/ 13.05.2021 г., решение № 1 на комисията по стипендии 

е отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на С. И. Д., спечелил 3-то място 

на Международен турнир по класическа борба „Васил и Георги ИЛиеви”, провел се през 

месец октомври 2020 г. в гр. Кюстендил. 

12. За постъпило искане с Вх. № 94К-1621-1/ 13.04.2021 г.,  на основание  чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи 

с изявени дарби, както и Протокол № 1/ 13.05.2021 г., решение № 1 на комисията по стипендии 

е отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на С. К. П., спечелила 1-во 

място на Международен конкурс за есе за млади хора, организиран от фондация “Goi 

Peace” провел се през месец октомври 2020 година. 

 

 

Решенията на комисията са публикувани на официалната интернет страница на 

Община Раковски – www.rakovski.bg и в информационния център на Общинска 

администрация – Раковски в срок, съгласно Наредбата. 

 

 

* * * 

 
 

Г-н Рангел Матански: Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-492 от 

19.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализация 

Бюджет 2021 г. на Община Раковски. Г-жо Гечева, моля отново за становище. 

 

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

актуализация, без необходимото мнозинство тя оставя Общински съвет – Раковски да прецени 

дали да бъде прието така направеното предложение касаещо актуализацията на бюджета в 

приходна и разходна част. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Колеги, имате ли становища и коментари 

като в случая гласуваме предложението на Кмета на Община Раковски, такова каквото е 

предложено. Нямаме предложение за изменение от самата комисия? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Няма. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, благодаря! Коментари или становища? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 5       

Възд.се: 4                           
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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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 446 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализация Бюджет 2021 год. на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси 

и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 

31.10.2021 г. и  постъпления до края на годината и на основание с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Раковски, Общински съвет – Раковски одобрява следната актуализация по Бюджет-2021, както 

следва: 

I. Приходна част на бюджета 

    Приходи, помощи и дарения 

1. Постъпления от продажба на нефинансови 

активи:     

 

Било 

 

Става 

 

- Постъпления от продажба на земя §§40-40     649 633лв. 729 406лв. 

- Приходи от концесии §§41-00     140 000лв. 212 664лв. 

      

Бюджетни взаимоотношения  - трансфери при ПРБ 
1. Трансфери между бюджети (нето) §§61-00 Било 

 

Става 
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- вътрешни трансфери в системата на 

първостепенния разпоредител (+/-)§§  61-09 /местно/ 

към ОП „Благоустрояване и превенция“ 

         Забележка: Във връзка с мотивирано искане Вх.№00-

120-30/16.11.2021 г. от  ОП „Благоустрояване и превенция“ 

(-) 3 055 100лв. (-) 3 266 789лв. 

 

II. Разходна част на бюджета 

1. Функция I – Общи държавни служби 

a. Дейност 2122 – Общинска администрация 

- намаление в плана на §51-00 с (-) 1 184 лв. за саниране сграда кметство Чалъкови. 

Увеличава се Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (+) 

1 184 лв. 

- увеличение на плана по §52-01 с (+) 886 лв. за компютърна система.  Намалява се 

Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (-) 886 лв. 

2. Функция V- Социално осигуряване, подпомагане и грижи    

2.1 Дейност 530 - Център за настаняване от семеен тип: 

- намаление в плана на §52-04 с (-) 1 350 лв. за автомобил. Увеличава се Дейност 2998 

§97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (+) 1 350 лв. 

3. Функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда 

a. Дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

- намаление в плана на  §52-06 с (-) 26 002 лв. Обекти: Изграждане на част от 

канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма и 

Изграждане на част от канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоръжение 

в с. Белозем. Предвидените разходи няма да бъдат извършени в календарната 2021 г. 

Увеличава се Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (+) 26 

002 лв.                                            

b. Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие 

- намаление в плана на §51-00 с (-) 1 716 лв. за саниране сграда поликлиника кв. 

Секирово. Увеличава се Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи” (+) 1 716 лв. 

- увеличение в плана на §52-04 с (+) 34 800 лв. за закупуване употребяван тежкотоварен 

автомобил на ОП „Благоустройство и превенция“. Трансфера, който ще  бъде 

предоставен по §  61-09 във връзка с мотивирано искане Вх. №00-120-30/16.11.2021 г. са 

предвидени средства за актуализация план на този разход.  

- намаление в плана на §52-19 с  (-) 30 000 лв. за скулптура Архангел Михаил. 

Скулптурата ще бъде предвидена в бюджет 2022 г. Увеличава се Дейност 2998 §97-

00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (+) 30 000 лв. 

4. Функция VII - Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 

a. Дейност 738 Читалища 

- сваля се плана на §52-03 (-) 3 000лв за закупуване на климатична система в „НЧ 

Просвета“, с. Белозем и се увеличава Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи” (+) 3 000лв. Разхода ще бъде извършен от „НЧ Просвета“, с 

.Белозем. Предвидени са и ремонтни дейности по  §10-30 за сумата (+) 5 000 лв. За 

целта се увеличава §45-00 Субсидии и други текущи трансфери с (+) 8 000 лв. за 

сметка на Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (-) 8 000 

лв. 

5.  Функция VIII - Икономически дейности и услуги 

a. Дейност 809 Други дейности по горивата и енергията  
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- намаление в плана на §52-03 с  (-) 41 205 лв. за изграждане на фотоволтаици в частта 

местни разходи, а сумата (+) 41 205 лв. отива в Дейност 2998 §97-00 „Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи”. 

b. Дейност 849 Други дейности по транспорта 

- намаление в плана на §52-03 с  (-) 11 000 лв. за изграждане на видеонаблюдение в гр. 

Раковски и с. Момино, а сумата (+) 11 000 лв. отива в Дейност 2998 §97-00 „Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи”. Разходите за изграждане на видеонаблюдение 

ще бъдат заложени в бюджет 2022 г. 

c. Дейност 898 Други дейности по икономиката  

- увеличение в плана на §52-03 с  (+) 7 000 лв. за павилион, временно преместваемо 

съоръжнение, а сумата (-) 7 000 лв. е за сметка на Дейност 2998 §97-00 „Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи”. 

 

Неразделна част от настоящото решение представлява: 

1. Приложение № 1 – Актуализация в разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 

2021 год. (приложение №1 включва само нови обекти, и тези които търпят промяна в плана, 

всички останали са без изменение).           
 

 

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на 

бюджета  в частта “Държавни дейности“ и “Местни дейности”, съгласно Приложение № 1. 

След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи и 

корекция . 

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 1 е разработена 

по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, в съответствие с 

единната бюджетна класификация. 

ПМС № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. предвижда:  

Чл. 42 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 

делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното 

развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за 

сметка на средства с източник: 1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите 

средства, преминали в преходен остатък; 2. собствени приходи; 3. субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на 

училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.  

(3) В случаите по ал. 1 с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, 

както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за 

администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за 

детската градина или за центъра за подкрепа на личностното развитие. 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха уведомителни 

писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи. В колона 

„било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни средства, а в колона 

„става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. Предвиждат се допълнителни 

средства за конкретно възникнали нужди за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни 

обекти и допълнително техническо оборудване. 

 

 

* * * 
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№ 

 

 

 

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ , 

ОБЕКТ 

 

 

 

§ 

Общо бюджетни 

средства  

Целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи 

Собствени 

бюджетни 

средства  

Държавни М

е

с

т

н

и 

В Т.Ч. §§40-00 

Приходи от 

Други(Целев

и) 

          

 
План 

преди 

актуа

лизац

и я 

/Било

/ 

Актуал

изир ан 

план 

/

С

т

а

в

а

/ 

План 

преди 

актуали

заци я 

/Било/ 

Актуал

изир ан 

план 

/С

та

ва

/ 

План 

преди 

актуали

заци я 

/Било/ 

Актуал

изир ан 

план 

/С

та

ва

/ 

План 

преди 

актуали

заци я 

/Било/ 

Актуал

изир ан 

план 

/С

та

ва

/ 

План 

преди 

актуали

заци я 

/Било/ 

Актуал

изир ан 

план 

/

С

т

а

в

а/ 

План 

преди 

актуал

изаци я 

/Било/ 

Актуа

лизир 

ан 

план 

/

С

т

а

в

а

/ 

 ФУНКЦИЯ I - Общи държавни 

служби 

 23,000 22,702 0 0 0 0 23,000 22,702 0 0 0 0 

 Общинска администрация - д.122  23,000 22,702 0 0 0 0 23,000 22,702 0 0 0 0 

1 Саниране сградата на кметство 

Чалъкови 

5100 23,000 21,816     23,000 21,816     

2 Компютърна конфигурация 5201 0 886 0  0  0 886     

 ВСИЧКО ЗА §51  23,000 21,816 0    23,000 21,816     

 ВСИЧКО ЗА §52  0 886 0 0 0 0 0 886 0 0 0 0 

               

               

 Функция V - Социално 

осигуряване, подпомагане и 

грижи 

 5,000 3,650 0 0 0 0 5,000 3,650 0 0 0 0 

 ЦНСТ - д.530  5,000 3,650 0 0 0 0 5,000 3,650 0 0 0 0 

1 Автомобил 5204 5,000 3,650   0  5,000 3,650     

 ВСИЧКО ЗА §52  5,000 3,650 0 0 0 0 5,000 3,650 0 0 0 0 

               

               

 ФУНКЦИЯ VI - 

Жил.строителство  БКС и ООС 

 257,938 235,020 192,498 192,498 0 0 65,440 42,522 0 0 0 0 

               

 ВИК - д.603  197,938 171,936 171,936 171,936 0 0 26,002 0 0 0 0 0 

 

1 

Изграждане на част от 

канализационна мрежа и модулно 

пречиствателно съоръжение в 

с.Белозем, общ. Раковски, 

обл.Пловдив /Проектиране - 

81000лв., АН 7000лв., СН 10000лв/ 

 

5206 

 

98,000 

 

81,000 

 

81,000 

 

81,000 

   

17,000 

 

0 

    

 

2 

Изграждане на част от 

канализационна мрежа и модулно 

пречиствателно съоръжение в 

с.Стряма, общ. Раковски, 

обл.Пловдив /Проектиране - 

81000лв., АН 7000лв., СН 

10000лв,СМР-9936лв./ 

 

5206 

 

99,938 

 

90,936 

 

90,936 

 

90,936 

   

9,002 

 

0 

    

 ВСИЧКО ЗА §52  197,938 171,936 171,936 171,936 0 0 26,002 0 0 0 0 0 

               

 Други дейности по жилищното 

строителство - д. 2619 

 60,000 63,084 20,562 20,562 0 0 39,438 42,522 0 0 0 0 

1 Саниране на поликлиника 

кв.Секирово  

5100 30,000 28,284 20,562 20,562   9,438 7,722     

2 Употребяван тежкотоварен 

автомобил 

5204 0 34,800     0 34,800     

3 Скулптура Архангел Михаил 5219 30,000 0     30,000 0     

 ВСИЧКО ЗА §51  30,000 28,284 20,562 20,562 0 0 9,438 7,722 0 0 0 0 

 ВСИЧКО ЗА §52  30,000 34,800 0 0 0 0 30,000 34,800 0 0 0 0 

 ФУНКЦИЯ VIІ - Почивно дело  3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 

               

 Читалища д.738  3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 

 Климатична система - 

НЧ"Просвета" с.Белозем 

5203 3,000 0     3,000 0     

 ВСИЧКО ЗА §52  3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 

 ФУНКЦИЯ VІІІ - 

Икономически дейности и 

услуги 

 361,748 316,543 56,387 56,387 0 0 305,361 260,156 0 0 0 0 

               

 809 Други дейности по горивата 

и енергията  

 350,748 309,543 56,387 56,387 0 0 294,361 253,156 0 0 0 0 

               

1 Изграждане на фотоволтаици 5203 350,748 309,543 56,387 56,387 0 0 294,361 253,156     

 ВСИЧКО ЗА §52  350,748 309,543 56,387 56,387 0 0 294,361 253,156 0 0 0 0 

 849 Други дейности по 

транспорта  

 11,000 0 0 0 0 0 11,000 0 0 0 0 0 
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* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-474 от 11.11.2021 

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

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., за отдаване 

под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от 

ЗУТ. Г-н Ячев, Ваш ред е да се включите. 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри провеждането на търг 

за поставяне на ВПС, търг с явно наддаване за срок от 10 години. Става въпрос за 12 кв. м в с. 

Чалъкови, имаме положително становище от Кмета на населеното място. 

 

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

като няма 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 – 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 – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 447 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

1 Изграждане на видеонаблюдение 

в гр. Раковски 

5203 9,000 0     9,000 0     

2 Изграждане на видеонаблюдение 

в с. Момино село  

5203 2,000 0     2,000 0     

 ВСИЧКО ЗА §52  11,000 0 0 0 0 0 11,000 0 0 0 0 0 

 898 Други дейности по 

икономиката  

 0 7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 

1 Павилион временно преместваемо 

съоръжение в гр. Раковски 

5203 0 7,000 0    0 7,000     

               

 ВСИЧКО ЗА §52  0 7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 
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Относно: Актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем на терен – публична общинска 

собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 7 от 

Закона за общинската собственост и чл. 14 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с 

Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост 

на Общински съвет – Раковски. 

 

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 IV „Описание 

на имотите, които общината предлага за управление и отдаване под наем“ на „Годишна 

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

с Решение № 254, взето с протокол 16/28.01.2021 г., и отдаден под наем следният терен – 

публична общинска собственост: 

 Терен с площ от 12 кв. м. за поставяне на ВПС - павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, 

находящ се в уличното пространство пред УПИ ХIV- 212 от кв. 41 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. Павилионът да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от 

ЗУТ, съгласно одобрена схема и Решение № I, взето с протокол № 33/27.10.2021 г. на ЕСУТ при 

Община Раковски, при граници и съседи на имота пред уличното пространство, където ще 

бъде поставено ВПС: изток- УПИ ХII- 213, УПИ ХIII-213,  юг- улица, запад- поземлен имот № 211, 

УПИ ХVI- 210, 211, север- УПИ ХI- 214. 

2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен търг с явно наддаване. 

3. Отдаването под наем да бъде за срок от 10 (десет) години. 

4. Общински съвет - Раковски определя следните тръжни условия, съгласно чл. 56 от ЗУТ: 

 - теренът да се използва за поставяне на ВПС, в който ще се извършва търговка дейност; 

5. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена в размер на 3 /три/ лева 

за кв. м., съгласно чл. 2, т. 9, в) от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем 

на имоти общинска собственост на Община Раковски. 

6. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.           
 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94Р-641-

1/05.10.2021 г. от Р. Й. А., с адрес: обл. Пловдив, Община Раковски, с. Чалъкови, ул. “М.“ № **, с 

което изразява желание за наемане на терен с площ от 12 кв. м. за поставяне на ВПС - 

павилион за търговска дейност в уличното пространство пред УПИ ХIV- 212 от кв. 41 – по 

кадастрален и регулационен план на с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, съгласно 

Схема за разполагане. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-475 от 12.11.2021 

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

отдаване под наем на помещение от сграда- частна общинска собственост находяща се в с. 

Белозем, общ. Раковски на Сдружение „ПАРЕМБОЛЕ“. 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 отдаването под наем 

на 32 кв. м в бивш „Битов комбинат“, с. Белозем на Сдружение „ПАРЕМБОЛЕ“. 

 

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: 13      

Против: 4       

Възд.се: 4                           

 

 

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 – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 448 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна 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 отдаване под наем на помещение от сграда- 

частна общинска собственост находяща се в с. Белозем, общ. Раковски на Сдружение 

„ПАРЕМБОЛЕ“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 

22, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски и чл. 2, т. 4 от Наредба за базисните /начални/ цени за 

отдаване под наем на имоти общинска собственост на Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

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. 24 
 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включена в раздел IV. „Описание 

на имотите, които общината предлага за управление и отдаване под наем“ на „Годишна 

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.,  стая на 

първи етаж в южната част от сграда, отредена за „Битов комбинат“, състояща се от 2 етажа, 

находяща се в с. Белозем – частна общинска собственост, за което е образувано УПИ VII - 640, 

в кв. 80 – състоящ се от 396 кв. м., с административен адрес: ул. „Родопи” по регулационен 

план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, актувана с Акт за частна общинска 

собственост № 1150/01.06.2005 г., а именно:  

Стая (отляво на входа в южната част на сградата) с площ от 32 кв. м.  

2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или 

конкурс следния имот- частна общинска собственост- Стая на първия етаж (отляво на входа в 

южната част на сградата) с площ от 32 кв. м., от сграда отредена за „Битов комбинат“ 

състояща се от 2 етажа, находяща се в с. Белозем – частна общинска собственост, за което 

е образувано УПИ VII - 640, в кв. 80 – състоящ се от 396 кв. м., с административен адрес: ул. 

„Родопи” по регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, актувана с Акт за 

частна общинска собственост № 1150/01.06.2005 г. 

3. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде сключен договор за наем между 

Община Раковски и Сдружение „ПАРЕМБОЛЕ“, с ЕИК 20659****, със седалище и адрес на 

управление: област Пловдив, община Раковски, с. Белозем, ул. „Н.“ № **, представлявано от Т. 

И. Т. – Председател за имота, описан в т. 1 и т. 2 от настоящето Решение за срок от 5 /пет/ 

години. 

4. Общински съвет – Раковски определя месечна наемна цена за имота,   описан в т. 

1 и т. 2 от настоящето Решение в размер на 9.60 лв. ( девет лева и шестдесет стотинки) без ДДС 

и 11.52 лв. ( единадесет лева и петдесет и две стотинки) с ДДС.  

5. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.           
 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с вх. № 26-3229-

2/19.10.2021 г. от Сдружение „ПАРЕМБОЛЕ“, с ЕИК 20659****, със седалище и адрес на 

управление: област Пловдив, община Раковски, с. Белозем, ул. „Н.“ № **, представлявано от Т. 

И. Т. – Председател, с което изразява желание Сдружението да ползва възмездно помещение, 

подходящо за офис в имот - общинска собственост.  

Нуждата от това помещение е поради дейността, която Сдружението осъществява, а 

именно: 

 Подпомага развитието  и утвърждаването на духовните ценности, науката, културата и 

опазване на околната среда, съобразно принципите на устойчивото развитие; 

 Стимулира усвояването и прилагането на иновативни методи за опазване на околната 

среда и културното наследство; 

 Подпомага и популяризира културно-познавателния туризъм на територията на община 

Раковски, свързан с опазване на исторически и археологически обекти на територията 

й; 

 Подпомага икономическото развитие на община Раковски, като атрактивна 

туристическа дестинация и икономическия потенциал на културното наследство на 

местно ниво. 

 

Съгласно Закон за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски „С Решение на 

Общинския съвет – нежилищните имоти- частна общинска собственост, могат да се отдават 

под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в 

обществена полза, за осъществяване на предвидена в устройствените им актове дейност на 

територията на Община Раковски“. 
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* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-476 от 12.11.2021 г. 

от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна 

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., за отдаване 

под наем на терен –частна общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от 

ЗУТ. 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 не одобрява поставянето на 

ВПС. От комисията трима са „За“, двама са „Против“ и двама са гласували „Възд. се“. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, г-н Ячев. Колеги, имате ли коментари или становища? Г-н Кмете, 

нещо от Ваша страна във връзка със становището на комисията? 

 

Александър Атанасов: Оттеглям си положителното становище, тъй като в разговорите както 

споделих с Вас с бъдещите евентуално наематели се установи, че те не са наясно точно какво 

ще правят. Бях подведен едва ли не със ситуирането на самата каравана, не са наясно как ще 

е права и обратна вода. Плюс това имат някакви абсурдни желания да се загради площадката, 

където щяла да пуска там жената само определени хора да не замърсявали и такива неща, а 

няма как да стане това нещо. Другото което е аз съм им посочил по-удобно място, където могат 

да го сложат, те желанието им въпреки моето несъгласие да я сложат едва ли не върху 

водопровода през където минава. Някак си са неориентирани хората, разбирате ли. 

 

Г-н Рангел Матански: Не са уточнени нещата до край. 

 

Александър Атанасов: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Колеги? 

 

Александър Атанасов: Евентуално ако се стигне до някакво споразумение с тях директно. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Да разбирам, че има неща които трябва да се доуточнят и 

становището на комисията също не е положително. Ние така или иначе точката е в Дневния ред 

и трябва да я гласуваме, аз бих се въздържал от нея. Колеги, ако няма други коментари 

подлагам Осма точка на гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 0      

Против: 1       

Възд.се: 19                           
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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 – възд. се 

7. Младен Минчев Мандраджийски – възд. се 

8. Деяна Анреева Загорчева – възд. се 

9. Светослав Стефанов Балабански – възд. се 

10. Юлиян Иванов Ночев – възд. се 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева –  

16. Георги Николов Тотов – възд. се 

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 

 

/г-жа Анелия Гечева се въздържа от гласуване/ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 449 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем на терен –частна общинска 

собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ, чл. 14, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 18 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с 

Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост 

на Общински съвет – Раковски. 

 

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

 

 

НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА: 

 

1. Даване на съгласие за включване в Раздел IV- „Описание на имотите, които 

Общината предлага за управление и отдаване под наем през 2021 г.“ на „Годишна програма 

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

№ 254, взето с протокол 16/28.01.2021 г., и отдаден под наем следният терен – частна общинска 

собственост: 

 Терен с площ от 70 кв. м. за поставяне на ВПС - павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, 

находящ се в УПИ I – обществено обслужване от кв. 36 по Кадастрален и Регулационен план 

на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед АБ-190/ 1985 г и изменен 

със Заповед АБ-50/ 02.08.2006 г на Кмета на Община Раковски. Павилионът да съответства на 

хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ, съгласно одобрена схема и Решение № 2 взето с протокол № 

33/27.10.2021 г. на ЕСУТ при Община Раковски при граници и съседи на целия имот: север- 

улица, изток- улица, запад- улица, юг- УПИ XII- 325, Акт за частна общинска собственост № 4889/ 

27.09.2021 г. 

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94В-2279-

1/03.09.2021 г. от В. С. М., с адрес: обл. Пловдив, Община Раковски, с. Шишманци, ул. “*-ва“ № 

*, вх. *, ет. * с което изразява желание за наемане на терен с площ от 70 кв. м. за поставяне на 

ВПС - павилион за търговска дейност в УПИ I – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ по Регулационния 

план на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, съгласно Схема за разполагане. 
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* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, преминаваме към Девета точка от Дневния ред: Предложение с 

Вх. № ОбС-480 от 15.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост 

за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. Г-н Ячев, моля за становище отново. 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри провеждането на търг 

с явно наддаване за поставяне на ВПС за вендинг автомати в с. Белозем за срок от 10 г. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Тази комисия се оказа половината само за ВПС, 

случайно или не. 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: 1       

Възд.се: 1                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – против 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – възд. се 

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 № 450 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна 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., за отдаване под наем на терен – публична общинска 

собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 7 от 

Закона за общинската собственост и чл. 14 от Наредба за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във връзка с 
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Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост 

на Общински съвет – Раковски. 

 

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 IV „Описание 

на имотите, които общината предлага за управление и отдаване под наем“ на „Годишна 

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

с Решение № 254, взето с протокол 16/28.01.2021 г., и отдаден под наем следният терен – 

публична общинска собственост: 

Терен с площ от 4,60 кв. м. за поставяне на ВПС- вендинг апарат/и, по реда на чл. 56 от 

ЗУТ, намиращ се на тротоарната площ южно от  УПИ - IV 1694, 1695 – стопански дейности в кв. 

26 по Регулационния план с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив. ВПС да съответства на 

хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ, съгласно одобрена схема и Решение № 4 взето с протокол № 

33/27.10.2021 г. на ЕСУТ при Община Раковски. 

2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен търг с явно наддаване. 

3. Отдаването под наем да бъде за срок от 10 (десет) години. 

4. Общински съвет - Раковски определя следните тръжни условия: 

-теренът да се използва за поставяне на ВПС- вендинг апарат/и за кафе и безалкохолни 

напитки и/или пакетирани хранителни продукти и захарни изделия, съгласно одобрена схема 

и Решение № 4 взето с протокол № 33/27.10.2021 г. на ЕСУТ при Община Раковски.  

5. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена в размер на 6 /шест/ 

лева за кв. м., съгласно чл. 2, т. 9, б) от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под 

наем на имоти общинска собственост на Община Раковски. 

6. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение. 

           
 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94В-2351-

1/15.09.2021 г. от В. Р. Д., с адрес: обл. Пловдив, Община Раковски, с. Белозем, ул. “Р.“ № **, с 

което изразява желание за наемане на терен за поставяне на ВПС, намиращ се на 

тротоарната площ южно от  УПИ – IV- 1694, 1695 – стопански дейности в кв. 26 по Регулационния 

план с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, съгласно Схема за разполагане. 

 

 

 

* * * 
 

 

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

ОбС-482 от 16.11.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

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

№ 16 от 28.01.2021 г. за отдаване под наем на помещения от училищна сграда, находяща се в 

с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив. Г-н Ячев, моля за становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, комисията разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 

бъде обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три стаи от училищна сграда в с. 

Шишманци. Като срокът предлаган от комисията е за 1 година. 
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Г-н Рангел Матански: Предложението на комисията е срокът да се промени от 4 на 1 година, 

добре. Колеги, имате ли коментари или становища по така направеното предложение на 

комисията? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: По направеното предложение на комисията цената запзава ли се? 

 

Г-н Рангел Матански: Тя цената е така или иначе фиксирана и нея не можем да я променяме, 

тя си е по приета от Общински съвет – Раковски наредба. Вече на търг когато има повече от 

един кандидати тогава цената е фактор, който решава кой ще спечели. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Тоест сега в момента ние не можем да вдигнем цената, така ли? 

 

Г-н Йосиф Ячев: Не, не може да я вдигнем цената. 

 

Г-н Петър Антонов: Има наредба с базисни цени. 

 

Г-н Рангел Матански: Тя е определена по наредба, ако искаме да променяме цени трябва да 

променим наредбата. Доколкото аз съм запознат променяйки цената по наредба автоматично 

се актуализират договорите, които са сключени. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Много сложно му го обясняваш, не може. Другото, което искаше да каже 

Рангел не знам дали разбра, ако променим самата наредба тогава сменяме навсякъде. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Кмете! Към момента цената е определена и не подлежи 

на промяна. Други коментари, Колеги? Становища? Ако имате въпроси г-н Русев е тук като 

пълномощник, може да ги отправите директно към него или ако г-н Русев има нещо да каже. 

Заповядайте! 

 

Г-н Илия Русев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа 

общински съветници, искам да Ви изкажа моята благодарност за подкрепата в тази 

инициатива, която поехме аз и моята съпруга. А именно за това, което започнахме в 

Шишманци. Силно се надявам и вярвам, че ще подкрепите това което правим и ще 

продължаваме да правим още по-добре и ще го разширяваме дай Боже. Започнахме да 

берем плодове от това нещо, което правим в Шишманци. Имаме хора, които вече са 

завършили средно образование, които работят по-добре и вида на селото се е променило. 

Това което правим аз и съпругата ми силно вярваме и се подкрепяме, че с упорит труд и 

постоянство всеки индивид подлежи на промяна с правилен подход и добър пример. Благодаря 

Ви и бъдете здрави! Ако имате въпроси, насреща съм. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Аз ако позволите, г-н Председател, също бих искал да изкажа 

благодарности към Илия Русев, за това което той и съпругата му правят. Мисля че и Вие бяхте на 

едно събитие, на което той ни покани. Беше впечатляващо това, което са направили от 

училището, това което правят в двора, как са си почистили и подредили. Поддържат си 

доколкото е по техните сили и наистина резултатите са видни. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Добре, Колеги, други коментари и становища има ли? Няма. 

В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      
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Против: 0       

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 – 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 – 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 № 451 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

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

с протокол № 16 от 28.01.2021 г. за отдаване под наем на помещения от училищна сграда, 

находяща се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 

14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски във връзка с Наредба за базисните /начални/ цени за 

отдаване под наем на имоти общинска собственост на Общински съвет Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІV „Описание 

на имотите, които общината предлага за управление и отдаване под наем“ на „Годишна 

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

с Решение № 254, взето с протокол 16/28.01.2021 г. и отдадени под наем три стаи от училищна 

сграда – публична общинска собственост, цялата с площ от 430 кв.м., находяща се в поземлен 

имот № 256, за който е образуван УПИ-I-училище, в кв. 32 по регулационен план на с. 

Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед АБ-190/ 1985 г. на Кмета на 

Община Раковски, при граници и съседи на целия имот: север и запад- улица, изток- парк, юг- 

УПИ VIII-260  и УПИ II- 257, актувана с Акт за публична общинска собственост № 218/06.01.2000 

г., а именно: 

Стая № 1 (отляво на входа) с площ от 45 кв. м.  

Стая № 1 (отдясно на входа) с площ от 25 кв. м.  

Стая № 2 (отдясно на входа) с площ от 25 кв. м.  

2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен търг с явно наддаване. 

3. Отдаването под наем да бъде за срок от 1 / една/ година. 

4. Отдаването под наем на имотите, описани в т. 1 от настоящото решение, да бъде в 

„пакет“.  
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5. Общински съвет – Раковски определя следните специфични тръжни условия: на 

бъдещия наемател да се поставят изисквания като клаузи от договора, относно: 

- използването на стаите единствено и само с учебна цел, имаща задача да подпомага 

учебния процес на деца и младежи. 

6. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена в размер на  

0,30 лв./ кв. м., съгласно чл. 2, т. 4 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под 

наем на имоти общинска собственост на Общински съвет Раковски 

7. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.  

           
 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с вх. № 26-3101-

1/29.10.2021 г. от Фондация „Да Джипси Проджект“, ЕИК 17725****, със седалище и адрес на 

управление община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № **, ет. *, ап. **, представлявано от Р. Б. 

– Изпълнителен директор на Фондацията, чрез И. Р.- пълномощник,  с което изразява желание 

Фондацията да наеме три стаи от училищна сграда – публична общинска собственост, цялата 

от 430 кв.м., находяща се в поземлен имот № 256, за който е образуван УПИ-I-училище, в кв. 32 

по регулационен план на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив.  

Нуждата от тези помещения е поради дейността, която Фондацията осъществява – 

оказване на помощ на деца и млади хора от ромски произход: 

1. Въвеждане на програми за извънучилищни занимания за деца от ромски произход, 

посещаващи държавни училища; 

2. Интегриране на ромски деца в обществото и преодоляване на пречките за 

интеграция; 

3. Предоставяне на постоянна помощ на родители и деца при подготовката на 

домашните за училище; 

4. Намаляване на процента на напуснали училище в ромските общности; 

5. Получаване на добро образование и общественополезна реализация на деца и 

младежи от ромски произход; 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. 

№ ОбС-484 от 17.11.2021 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 41.7–за обществено и 

делово обслужване, бензиностанция и газстанция, масив 41, местност „Гиевия сай“, землище 

на град Раковски, община Раковски, област Пловдив – поземлен имот с идентификатор 

62075.41.7 по КККР на град Раковски и подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп и 

други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта. И тук е моментът да сменим рязко 

председателя на комисия, който докладва. Г-н Мандраджийски, предполагам единодушие 

отново. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисия ТСУ разгледа подробно 

предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет да приеме 

предложението на Кмета на Общината. 

 

Г-н Рангел Матански: Единодушно или? 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Абсолютно, 7 гласа „За“. 
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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: 20      

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 

 

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 – 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 № 452 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 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 41.7–за 

обществено и делово обслужване, бензиностанция и газстанция, масив 41, местност „Гиевия 

сай“, землище на град Раковски, община Раковски, област Пловдив – поземлен имот с 

идентификатор 62075.41.7 по КККР на град Раковски и подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, транспортен достъп 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 41.7–за обществено и делово обслужване, 

бензиностанция и газстанция, масив 41, местност „Гиевия сай“, землище на град Раковски, 

община Раковски, област Пловдив – поземлен имот с идентификатор 62075.41.7 по КККР на 

град Раковски.  
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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 41.7–за обществено и делово обслужване, бензиностанция и 

газстанция, масив 41, местност „Гиевия сай“, землище на град Раковски, община Раковски, 

област Пловдив – поземлен имот с идентификатор 62075.41.7 по КККР на град Раковски и 

подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането 

и/или ползването на обекта /ПУП-ПП – за пътна връзка до ПИ 62075.41.7/.  

Обхват: Поземлен имот с идентификатор 62075.41.7 по КККР, одобрен със Заповед № 

РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 41, местност „Гиевия сай“ в 

землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив. 

Контактна зона: Поземлен имот с идентификатор 62075.41.6 с НТП – нива, собственост 

на А. Г. К.; поземлен имот с идентификатор 62075.41.8 с НТП – нива, собственост на П. А. П.; 

поземлен имот с идентификатор 62075.41.9 с НТП – нива, собственост на П. Г. Г.; поземлен имот 

с идентификатор 62075.42.644 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Раковски и поземлен имот с идентификатор 62075.41.35 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, 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 М. Г. С. в качеството му 

на управител на „Джи 1“ ЕООД, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване 

на електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп 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. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на М. Г. С.в качеството му 

на управител на „Джи 1“ ЕООД, за утвърждаване на транспортен достъп за поземлен имот № 

62075.41.7 в землището на град Раковски, местност „Гиевия сай“, община Раковски, област 

Пловдив през: Поземлен имот с идентификатор 62075.41.647 с НТП – пасище, собственост на 

Община Раковски; поземлен имот с идентификатор 62075.41.35 с НТП – за селскостопански, 

горски, ведомствен път, собственост на Община Раковски и поземлен имот с идентификатор 

62075.44.644 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община 

Раковски.       

4.1 Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

5. Общински съвет – Раковски възлага на „Джи 1“ ЕООД в качеството му на собственик 

на поземлен имот 62075.41.7 - местност „Гиевия сай“, землище на град Раковски, община 

Раковски, област Пловдив да проведе процедурата за промяна на предназначението на част 

от следните поземлени: ПИ 62075.41.647 с НТП – пасище, собственост на Община Раковски; ПИ 

62075.41.35 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община 

Раковски и ПИ 62075.44.644 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост 

на Община Раковски. 

6. 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 общинска администрация - Раковски е депозирана молба с вх. 

№ 94М-3480-1/15.10.2021 г. от М. Г. С. в качеството му на управител на „Джи 1“ ЕООД, чрез инж. 

Н. А. К. – надлежно упълномощена, 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 41.7–за обществено и делово обслужване, бензиностанция и 

газстанция, масив 41, местност „Гиевия сай“, землище на град Раковски, община Раковски, 

област Пловдив – поземлен имот с идентификатор 62075.41.7 по КККР на град Раковски и 

подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането 

и/или ползването на обекта.  

Към молбата са приложени следните документи: 

- Пълномощно от М. Г. С.; 

- Задание за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ; 

- Скица-предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ ведно със скица на 

поземлен имот № 15-242236-10.03.2020 г.; 

- Решение № КЗЗ-15/31.08.2021 г. на Министерство на земеделието, храните и горите, 

Комисия за земеделските земи, взето с протокол № 15/31.08.2021 г.; 

- Проект за ПУП-ПП – предварителен – за пътна връзка до ПИ 62075.41.7 през ПИ 

462075.41.647, 62075.41.35 и 62075.42.644 - местност „Гиевия сай“, землище на град 

Раковски, община Раковски, област Пловдив. 

 
 

* * * 
 

/16:38 часа – от залата излиза г-н Александър Атанасов/ 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с 

Вх. № ОбС-485 от 17.11.2021 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 застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ 105516-Производствена и складова дейност, масив 105, 

местност „Шипа“, землището на село Стряма, Индустриална зона – Стряма, Община 

Раковски, за който има одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № АБ-133/19.10.2018 г. на Кмета на 

община Раковски. Г-н Мандраджийски, моля за становище? 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски и със седем гласа „За“ предлага на Общински 

съвет да приеме предложението. 

 

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 № 453 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ 105516-Производствена и складова 

дейност, масив 105, местност „Шипа“, землището на село Стряма, Индустриална зона – 

Стряма, Община Раковски, за който има одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № АБ-133/19.10.2018 г. 

на Кмета на община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. 

 

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 застрояване /ПУП-

ПЗ/ за УПИ 105516-Производствена и складова дейност, масив 105, местност „Шипа“, 

землището на село Стряма, Индустриална зона – Стряма, Община Раковски, за който има 

одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № АБ-133/19.10.2018 г. на Кмета на община Раковски.  

2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ 

105516-Производствена и складова дейност, масив 105, местност „Шипа“, землището на село 

Стряма, Индустриална зона – Стряма, Община Раковски, за който има одобрен ПУП-ПРЗ със 

Заповед № АБ-133/19.10.2018 г. на Кмета на община Раковски.  

Обхват: УПИ 105516-Производствена и складова дейност, масив 105, местност „Шипа“, 

землището на село Стряма, Индустриална зона – Стряма, Община Раковски. 

Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 

Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, 

ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. на МРРБ. 

Проектът ПУП-ПЗ  да се представи във цифров вид на СD. 

3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие при необходимост за 

провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 

общинска публична собственост. 

3.1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години. 
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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 постъпило заявление с вх. 

№ 26-2925-29/03.11.2021 г. от „Ес Пропърти“ ЕООД относно одобряване на задание и 

разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ за УПИ 105516-Производствена и складова дейност, масив 105, местност „Шипа“, 

землището на село Стряма, Индустриална зона – Стряма, Община Раковски, за който има 

одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № АБ-133/19.10.2018 г. на Кмета на община Раковски.  

 Към заявлението са приложени следните документи: 

- Обяснителна записка към скица-предложение за изменение на ПУП-ПЗ; 

- Скица № К05586/02.09.2021 г., издадена от Общинска служба по земеделие - 

Раковски; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, том IV, рег. № 4128, 

дело № 598 от 01.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с вх. рег. № 

25188/01.10.2020 г., акт № 6, том 72, дело № 14692/2020 г.; 

- Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ; 

- Скица-предложение. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Тринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-486 от 

17.11.2021 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 742.372–жилищно строителство, част 

от имот с кадастрален номер 62075.742.108 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 742, местност „Геренча“, 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. Г-н Мандраджийски, отново моля за становище. 

 

/16:40 часа – в залата влиза г-н Александър Атанасов/ 
 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 

предложението на Кмета от името на Й. С. Л. и предлага на Общински съвет да приеме 

предложението на Кмета на Общината. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, коментари? 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 № 454 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 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 742.372–

жилищно строителство, част от имот с кадастрален номер 62075.742.108 по КК с КР, одобрена 

със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 742, местност 

„Геренча“, 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 742.372–жилищно строителство, част от имот с 

кадастрален номер 62075.742.108 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. 

на изпълнителния директор на АГКК, масив 742, местност „Геренча“, 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 742.372–жилищно строителство, част от имот с кадастрален номер 

62075.742.108 по КК с КР, одобрена със заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, масив 742, местност „Геренча“, 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 62075.742.108 по КККР, одобрен със Заповед 

№ РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 742, местност „Геренча“ в 

землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив. 
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Контактна зона: Поземлен имот с идентификатор 62075.742.107 с НТП – нива, 

собственост на Л. И. П.; поземлен имот с идентификатор 62075.742.330 с НТП – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Раковски; поземлен имот 

с идентификатор 62075.742.331 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Раковски и поземлен имот с идентификатор 62075.742.109 с НТП – 

нива, собственост на Г. И. К.. 

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 Й. С. Л., 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, 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. 

№ 94Й-205-3/09.11.2021 г. от инж. Н. А. К. – надлежно упълномощена от Й. С. Л. 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 742.372–жилищно 

строителство, част от имот с кадастрален номер 62075.742.108 по КК с КР, одобрена със 

заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, масив 742, местност 

„Геренча“, 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 Й. С. Л.; 

- Задание за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията; 

- Скица-предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията; 

- Уведомление с изх. № ОВОС-1798-1/30.08.2021 г. от Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Пловдив към Министерство на околната среда и водите; 

- Решение № 8/22.10.2021 г., взето с Протокол № 8/22.10.2021 г. на Областна 

дирекция „Земеделие“ към Министерство на земеделието, храните и горите; 

- Скица на поземлен имот № 15-810304-23.07.2021 г.; 

- Скица-проект за изменение, представляващо разделяне на поземлен имот 

62075.742.108. 
 

 

* * * 
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Г-н Рангел Матански: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-487 от 

17.11.2021 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 – „Белозем Солар Парк“, подобект: „Присъединителен електропровод 

110 kv“ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. С подстанция, разположена в имоти 

с идентификатори: ПИ 83380.37.2 и ПИ 83380.37.17 – землище на село Шишманци, община 

Раковски, област Пловдив. Г-н Мандраджийски. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 

предложението на Кмета и не е в Шишманци, в Белозем е. А да в Шишманци, извинявам се.  

 

Г-н Рангел Матански: Първото е в Шишманци. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Да, първото е в Шишманци. И предлага на Общински съвет да 

приеме предложението на Кмета на Общината. 

 

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

такъв случай може да гласуваме. 

 

 

 

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 № 455 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 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 – „Белозем Солар Парк“, подобект: 

„Присъединителен електропровод 110 kv“ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. 

С подстанция, разположена в имоти с идентификатори: ПИ 83380.37.2 и ПИ 83380.37.17 – 

землище на село Шишманци, община Раковски, област Пловдив. 

 

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 от ЗУТ, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
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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 – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект – „Белозем Солар 

Парк“, подобект: „Присъединителен електропровод 110 kv“ за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала. С подстанция, разположена в имоти с идентификатори: ПИ 83380.37.2 и ПИ 

83380.37.17 – землище на село Шишманци, община Раковски, област Пловдив.  

Обхват: ПИ 83380.37.2 и ПИ 83380.37.17 – землище на село Шишманци, община 

Раковски, област Пловдив. 

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 окомплектова 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 проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект – 

„Белозем Солар Парк“, подобект: „Присъединителен електропровод 110 kv“ за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала. С подстанция, разположена в имоти с идентификатори: ПИ 

83380.37.2 и ПИ 83380.37.17 – землище на село Шишманци, община Раковски, област Пловдив. 

3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти - общинска 

собственост, попадащи в обхвата на контактната зона на трасето 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. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години. 

3. 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 Община Раковски е постъпило искане с вх. № 94Б-935-4 от 

10.11.2021 г. от „Белозем Солар парк“ с управител И. Н. К. за одобряване на задание и 

разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

(ПУП-ПП) за обект – „Белозем Солар Парк“, подобект: „Присъединителен електропровод 110 

kv“ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. С подстанция, разположена в имоти с 

идентификатори: ПИ 83380.37.2 и ПИ 83380.37.17 – землище на село Шишманци, община 

Раковски, област Пловдив. 

 Към искането са приложени следните документи:  

- Задание за изработване на ПУП – ПП 

- Скица – предложение за изработване на ПУП-ПП  

- Декларация за съгласие 
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- Писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-1243#7/01.02.2021 г. от „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД 

- Предварителен договор за присъединяване на обект на производител на 

електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ПРД-ПР-110-

425/28.01.2021 г. 

- Скица на поземлен имот № 15-1116122-14.10.2021 г.  

- Скица на поземлен имот № 15-1116115-14.10.2021 г. 

- Ситуационен план за ПИ 83380.37.2 от КК на село Шишманци, община Раковски 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 189, том II, рег. № 11322, 

дело № 345/05.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив с вх. рег. № 34463 

от 05.10.2021 г., акт № 78, том 98, дело № 20148/2021 г.  

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 188, том II, рег. № 11312, 

дело № 344/05.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив с вх. рег. № 34461 

от 05.10.2021 г., акт № 77, том 98, дело № 20147/2021 г. 

 

 

* * * 

 

 
Г-н Рангел Матански: Петнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-488 от 

17.11.2021 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 – „Нов присъединителен подземен ел. кабел 20 kV“ от нова ел. 

подстанция в поземлен имот с идентификатор 83380.37.2 и поземлен имот с идентификатор 

83380.37.17 по КК на село Шишманци, община Раковски, област Пловдив до обект „Белозем 

Солар Парк“ в поземлен имот с идентификатор 03620.85.38, 03620.85.39, 03620.85.40 и 

03620.85.41 от КК на село Белозем, община Раковски, област Пловдив. Г-н Мандраджийски, 

моля за становище. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа 

предложението на Кмета, идентична точка с предишната и предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме предложението. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, коментари? 

 

Г-н Павел Гуджеров: До тук без допуснат пробив ли сте, г-н Мандраджийски? 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Абсолютно. 

 

Г-н Рангел Матански: 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 № 456 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 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 – „Нов присъединителен подземен ел. 

кабел 20 kV“ от нова ел. подстанция в поземлен имот с идентификатор 83380.37.2 и поземлен 

имот с идентификатор 83380.37.17 по КК на село Шишманци, община Раковски, област 

Пловдив до обект „Белозем Солар Парк“ в поземлен имот с идентификатор 03620.85.38, 

03620.85.39, 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на село Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

 

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 от ЗУТ, 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 – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект – „Нов 

присъединителен подземен ел. кабел 20 kV“ от нова ел. подстанция в поземлен имот с 

идентификатор 83380.37.2 и поземлен имот с идентификатор 83380.37.17 по КК на село 

Шишманци, община Раковски, област Пловдив до обект „Белозем Солар Парк“ в поземлен 

имот с идентификатор 03620.85.38, 03620.85.39, 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на село Белозем, 

община Раковски, област Пловдив.  

Обхват: ПИ 83380.37.16 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична 

общинска собственост; ПИ 83380.38.39 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – 

публична общинска собственост; ПИ 83380.38.40 с НТП за селскостопански, горски и 

ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.118 с НТП за селскостопански, 

горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.262 с НТП за 

селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост; ПИ 83380.38.407 с НТП 

за селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост; ПИ 83380.39.16 с 

НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 

83380.41.329 с НТП за автомагистрала – държавна частна собственост; ПИ 03620.3.38 с НТП за 

селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.3.39 с 

НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 

03620.3.47 с НТП изоставена орна земя – държавна публична собственост; ПИ 03620.3.49 с НТП 

изоставена орна земя – държавна публична собственост; ПИ 03620.3.146 с НТП за линии на 

релсов транспорт – съсобственост; ПИ 03620.4.218 с НТП за селскостопански, горски 

ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.223 с НТП ниско застрояване (до 
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10 м) – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.229 с НТП за селскостопански, горски 

ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.231 с НТП за селскостопански, 

горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.396 с НТП пасище – 

публична общинска собственост; ПИ 03620.4.398 с НТП за местен път – публична общинска 

собственост; ПИ 03620.4.399 с НТП за местен път – публична общинска собственост; ПИ 

03620.5.236 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска 

собственост; ПИ 03620.85.26 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – частна 

общинска собственост; ПИ 03620.111.104 с НТП за местен път – публична общинска 

собственост; ПИ 03620.111.105 с НТП пасище – публична общинска собственост; ПИ 

03620.111.106 с НТП отводнителен канал – публична общинска собственост и ПИ 03620.111.116 

с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост. 

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 окомплектова 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 проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект – 

„Нов присъединителен подземен ел. кабел 20 kV“ от нова ел. подстанция в поземлен имот с 

идентификатор 83380.37.2 и поземлен имот с идентификатор 83380.37.17 по КК на село 

Шишманци, община Раковски, област Пловдив до обект „Белозем Солар Парк“ в поземлен 

имот с идентификатор 03620.85.38, 03620.85.39, 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на село Белозем, 

община Раковски, област Пловдив. 

3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти - общинска 

собственост, попадащи в обхвата на контактната зона на трасето 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. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години. 

3. 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 Община Раковски е постъпило заявление с вх. № 94Б-935-5 от 

12.11.2021 г. от „Белозем Солар парк“ с управител И. Н. К. за одобряване на задание и 

разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

(ПУП-ПП) за обект – „Нов присъединителен подземен ел. кабел 20 kV“ от нова ел. подстанция в 

поземлен имот с идентификатор 83380.37.2 и поземлен имот с идентификатор 83380.37.17 по 

КК на село Шишманци, община Раковски, област Пловдив до обект „Белозем Солар Парк“ в 

поземлен имот с идентификатор 03620.85.38, 03620.85.39, 03620.85.40 и 03620.85.41 от КК на село 

Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

 Към искането са приложени следните документи:  

- Техническо задание за изработване на ПУП – ПП 

- Скица – предложение за изработване на ПУП-ПП  
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- Писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-1243#7/01.02.2021 г. от „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД 

- Предварителен договор за присъединяване на обект на производител на 

електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ПРД-ПР-110-

425/28.01.2021 г. 

- Скица на поземлен имот № 15-1116122-14.10.2021 г.  

- Скица на поземлен имот № 15-1116115-14.10.2021 г. 

- Ситуационен план за ПИ 83380.37.2 от КК на село Шишманци, община Раковски 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 189, том II, рег. № 11322, 

дело № 345/05.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив с вх. рег. № 34463 

от 05.10.2021 г., акт № 78, том 98, дело № 20148/2021 г.  

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 188, том II, рег. № 11312, 

дело № 344/05.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Пловдив с вх. рег. № 34461 

от 05.10.2021 г., акт № 77, том 98, дело № 20147/2021 г. 

 

 

* * * 

 

 
Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Шестнадесета точка от Дневния ред: Отпускане на 

еднократни помощи. Г-н Тотов, моля за становище. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности“ разгледа постъпилите молби и предлага на 

Общински съвет – Раковски да одобри отпускането на еднократни помощи на следните лца: 

 

1. А. С. Г. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

2. В. Й. Р. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

3. З. С. З. - с. Чалъкови - 100 /сто/ лева. 

4. И. Г. Л. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

5. И. Н. З. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

6. М. И. Т. -  гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

7. М. Й. Я. -  гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

8. П. С. А. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

9. С. Т. П. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

10. Ю. А. К. - с. Стряма - 100 /сто/ лева. 

11. Ю. А. К. -  с. Стряма - 100 /сто/ лева. 

12. П. В. Г. - с. Белозем - 100 /сто/ лева. 

13. Н. П. Б. - гр. Раковски - 300 /триста/ лева. 

 

Благодаря, г-н Председател! 

 

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

случай гласуваме предложението на постоянната комисия. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 19     

Против: 1        

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева –  

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 

 
/г-жа Анелия Гечева се въздържа от гласуване/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 457 
 

 

Взето с Протокол № 28/25.11.2021 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. А. С. Г., ЕГН: 351016**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. М. № **А, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

2. В. Й. Р., ЕГН: 460925**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. Б. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. З. С. З., ЕГН: 670501**** и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. Д. № *, в размер 

на 100 /сто/ лева. 

 

4. И. Г. Л., ЕГН: 751011**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. Д. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. И. Н. З., ЕГН: 560816**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. Ч. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. М. И. Т., ЕГН: 571215**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. М. Й. Я., ЕГН: 540527**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Е. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. П. С. А., ЕГН: 480719**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
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9. С. Т. П., ЕГН: 520916**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. Ю. А. К., ЕГН: 560104**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. Л. № **, в размер 

на 100 /сто/ лева. 

 

11. Ю. А. К., ЕГН: 820816**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

12. П. В. Г., ЕГН: 751204**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Й. П. II № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

13. Н. П. Б., ЕГН: 650323**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. А. К. № *, в 

размер на 300 /триста/ лева. 

 

 

* * * 

 

 
Г-н Рангел Матански: Преминаваме към последната Седемнадесета точка от Дневния ред: 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Г-н Ангел Кордов: Аз имам питане. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядайте, г-н Кордов. 

 

Г-н Ангел Кордов: Става въпрос за колектора в Стряма, за пречиствателната станция. Имам 

питания така от хората от Стряма, защо не се работи, не могат да идат до детската градина 

да си закарат децата. Доколкото разбрах общинската фирма щяла да поеме от тук нещата, 

става въпрос за насипване нали. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Кордов, до вчера бях в отпуска. Днес се прибирам и нямах представа, 

че не се работи. Мисля, че трябва да е изкопан един участък и да е насипан, нали? 

 

Г-н Ангел Кордов: Да, ама не е насипан. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Един участък е насипан, бъркам ли? Любов? 

 

Г-жа Любов Кориновска: Г-н Кордов явно искаше да пита, кога ще приключи като цяло, защото 

за да стигнат до детската градина трябва да е… 

 

Г-н Павел Гуджеров: Да, веднага отговарям. Все още са в срок, това към момента е строителен 

обект и не мога да дам точна дата на приключване. Все още са в срок. 

 

Г-н Костадин Иванов: Срокът до кога е на изпълнението? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Някъде Декември по спомен. 

 

Г-н Рангел Матански: Други въпроси, Колеги? Няма. В такъв случай само да Ви информирам 

нещо друго важно. Тъй като Декември месец е празничен и винаги изместваме сесията по-

рано, за да не попаднем в празничните дни. Комисиите ще бъдат на 15.12.2021 г. и по 

изключение сесията на 16.12.2021 г. ще бъде от 10:00 часа, така че си го предвидете и да може 

да приключим с тази задача за Декември. 
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Г-н Стефан Марушкин: Комисиите от 13:00 часа ли пак ще са? 

 

Г-н Рангел Матански: Комисиите стандартно, да. Предвидете си ги за Декември по-рано 

нещата, за да имате възможност да присъствате. Колеги, приключваме тогава заседанието за 

месе 

 

 

 

 

/Заседанието приключи в 16:50 часа/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Рангел Матански/ 

 

 

 

    Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                              /Петя Антонова/ 
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