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ПРОТОКОЛ № 7 
 

от 22.04.2020 г. 

от заседание, проведено от 16:24 часа 

в заседателна зала на Общински съвет Раковски 

 

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

 

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

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

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

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

Йозов Пенсов, Анелия Францова Генчева, 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 

 

Г-н Рангел Матански: Имаме кворум! Можем да започнем нашата работа. Откривам 

заседанието на Общински съвет – Раковски за месец април! Поради обясними причини ще 

присъстваме само общинските съветници и кметът на Община Раковски. Материалите по 

дневния ред бяха качени в системата, бяха дискутирани на комисии – постоянните комисии 

към Общински съвет – Раковски. Имаме проект на дневен ред. Късно вчера пристигна още 

една докладна, свързана със Запис на заповед, която ние трябва да одобрим за проекта в 

Белозем за физкултурния салон, който се строи. Проблемът там, естествено е финансов. 

Общината има право да получи половината средства авансово срещу запис на заповед, 

която ние, като общински съвет трябва да одобрим. Строителните дейности там са 

започнали. Запознати сте, че се строи, работи се. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Да кажем така – има ли нещо неясно за някого, за да можем да го 

обясним? Няма. Колеги, оттегляме докладна с Вх. № ОбС – 152 и 166. Едната отново касае с. 

Стряма, става въпрос за едно пространство на площада, което трябва да доизкоментираме 

допълнително, да го доизясним. Другата, пак случайно или не  - касае с. Стряма – искане на 

тенис клуба за безвъзмездно предоставяне на помещението, където беше шивашката 

фирма „Кимекс“. Сега тук каква е ситуацията – има един тенис клуб, на който даваме 

субсидия, отделно сега трябва да му дадем безвъзмездно зала, по този начин губим едно 

сериозно помещение и един бъдещ доход, нека да го обмислим още малко, да го 

изкоментираме с тенис клуба и с вас като съветници и на другата сесия ще го представим 

на вашето внимание. Заповядайте, г-н Матански! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, аз предлагам да гласуваме дневния ред с така 

направените промени с отпадане на двете точки от вносителя им, който е кмета на Община 

Раковски – Павел Гуджеров и добавяне на нова точка от дневния ред, с която вече ви запознах, 

вносител отново е кмета на ОБщина Раковски. Имате ли коментари по така направеното 

предложение? Колеги, предлагам да гласуваме проекта на дневен ред. Аз ще се въздържа 

от гласуване поради наличие на частен интерес, който в следващите точки ще обявя. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 19       

Против: 0          

Възд.се: 1                

 

Г-н Рангел Матански се въздържа от гласуване. 

 

 

              

ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
1. Предложение с Изх. № ОбС - 41 от 25.03.2020 г.  от Рангел Георгиев Матански – Председател 

на Общински съвет - Раковски, относно избор на заместник-председател на Общински 

съвет – Раковски. 

 

2. Докладна записка с Вх. № ОбС - 134 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Наредба за условията и реда за издаване на 

карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с 

трайни увреждания в Община Раковски. 

 

3. Докладна записка с Вх. № ОбС - 137 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

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

за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни 

средства с животинска тяга в Община Раковски. 

 

4. Доклад с Изх. № ОбС - 47 от 27.03.2020 г.  от Рангел Георгиев Матански – Председател на 

Общински съвет – Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Раковски (НОРМД). 

 

5. Докладна записка с Вх. № ОбС - 126 от 13.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно необходимост от обезпечаване дейността на НЧ „Св. Св. Кирил 

и Методий – гр. Раковски – 1908 г.“ чрез издаване на Запис на заповед във връзка със сключен 

между читалището и Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 15/07/2/0/00668 от 14.12.2017 

г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от ПРСР (2014-2020 г.). 

 

6. Докладна записка с Вх. № ОбС - 127 от 13.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение 

по «Инвестиционна програма за климата – електромобили» от  Националния доверителен 

екофонд, за отпускане на финансови средства и закупуване на 1/един/ брой 

електромобил.  

 

7. Докладна записка с Вх. № ОбС - 145 от 25.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна 

финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Повишаване на 

пречиствателния капацитет на Пречиствателна станция - модулна изградена в поземлен 
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имот № 105219, УПИ „Производствена и складова дейност“, землището на с. Стряма“, пред 

“Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда”. – стана № 12 в 

системата за ел. гласуване. 

 

8. Докладна записка с Вх. № ОбС - 146 от 25.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно съгласуване на актуална краткосрочна програма за 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

 

9. Предложение с Вх. № ОбС - 135 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране списъците на пасищата, мерите и ливадите от 

ОПФ на територията на Община Раковски, за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2020-2021 г., разпределени по землища и площ, с категории и начин на трайно 

ползване, приети с Решение № 70, взето с Протокол № 6/25.02.2020 г.. 

 

10. Докладна записка с Вх. № ОбС - 136 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на списък на земеделските стопани и техни 

сдружения и определяне на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. 

 

11. Предложение с Вх. № ОбС - 129 от 18.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджeров – Кмет на 

Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична 

общинска собственост, находящ се в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив от НТП 

„Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.”. 

 

12. Предложение с Вх. № ОбС - 141 от 24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имоти – публична 

общинска собственост, находящи се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив от НТП 

„Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.” 

 

13. Предложение с Вх. № ОбС - 147 от 25.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно изразяване на съгласие за извършване на делба на имот –

публична общинска собственост и промяна начина на трайно ползване. 

 

14. Предложение с Вх. № ОбС - 130 от 18.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджeров – Кмет на 

Община Раковски, относно Предварително съгласие за изменение на кадастрален план и 

на ПУП-ПР за УПИ XX-498 в кв. 54 и на кв. 54 по плана на с. Стряма, община Раковски, одобрен 

със Заповед № АБ-18/19.03.1991 год.. 

 

15. Предложение с Вх. № ОбС - 138 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на 

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

 

16. Предложение с Вх. № ОбС - 139 от 24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

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

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48 на 

Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с учредяване на 

възмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за устройване на 

пчелин с над 10 пчелни семейства. 

 

17. Предложение с Вх. № ОбС - 140 от 24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на 
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Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на 

имот - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

18. Предложение с Вх. № ОбС - 142 от 24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно изменение на Решение № 882, взето с протокол № 57/27.09.2019 

год. на Общински съвет – Раковски и даване на съгласие за сключване на предварителен 

договор за покупко-продажба. 

 

19. Предложение с Вх. № ОбС - 144 от 24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на 

имот - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване.  

 

20. Предложение с Вх. № ОбС - 156 от 08.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно изменение на Решение № 496, взето с протокол № 32/29.12.2017 

г. 

 

21. Предложение с Вх. № ОбС - 158 от 09.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

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

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48 на 

Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с отдаване под 

наем на имот - частна общинска собственост за здравни дейности. 

 

22. Предложение с Вх. № ОбС - 167 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно даване на съгласие за продажба на имот – частна общинска 

собственост чрез публичен търг с явно наддаване, включен в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение 

№ 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г. 

 

23. Предложение с Вх. № ОбС - 164 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

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

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48, взето с 

протокол № 5 от 31.01.2020 г. във връзка с продажба на имот – частна общинска собственост 

чрез публично оповестен конкурс. 

 

24. Доклад с Вх. № ОбС - 160 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията 

на Община Раковски. 

 

25. Предложение с Вх. № ОбС - 161 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на 

изградена водопровдна мрежа и съоръжения на територията на Община Раковски. 

 

26. Предложение с Вх. № ОбС - 162 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на 

изградена водопровдна мрежа и съоръжения на територията на Община Раковски. 

 

27. Предложение с Вх. № ОбС - 163 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно съгласуване на актуална дългосрочна програма за 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 
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28. Предложение с Вх. № ОбС – 150 от 27.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно промяна в разпределението на целевата субсидия за 

капиталови разходи, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2020 г. и други целеви средства. 

 

29. Предложение с Изх. № ОбС - 48 от 16.04.2020 г.  от Рангел Георгиев Матански – Председател 

на Общински съвет - Раковски, относно приемане на годишните финансови отчети на 

„МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2019 г. 

 

30. Предложение с Вх. № ОбС – 151 от 27.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД – гр. Раковски – лечебно 

заведение със 100% общинско участие. 

 

31. Докладна записка с Вх. № ОбС - 165 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в 

Община Раковски за 2021 год. 

 

32. Предложение с Вх. № ОбС – 168 от 21.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно изменение на Решение № 71 взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. 

на Общински съвет – Раковски. 

 

33. Докладна записка с Вх. № ОбС - 169 от 21.04.2020 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на 

Община Раковски, относно издаване на запис на заповед от община Раковски в полза на 

ДФ "Земеделие" по Договор № BG06RDNP001-7.005-0013-C01/09.05.2019 г. обект - Изграждане 

на закрита спортна инфрAструктура в УПИ II - 934, с. Белозем общ. Раковски във връзка с 

подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и възлагане на кмета да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.005-0013-

C01/09.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ "Земеделие". 

 

34. Отпускане на еднократни помощи. 

 

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

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Първа точка от Дневния ред е: Избор на заместник-председател на 

Общински съвет – Раковски. Комисията по Законност и обществен ред, моля за вашето 

становище! 

 

Г-н Пламен Марин: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми Колеги, 

Комисията предлага за заместник-председател да бъде избран Георги Тотов.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Колеги, коментари имате ли по така направеното 

предложение? Заповядайте, г-н Антонов! 

 

Г-н Петър Антонов: Аз също имам предложение! Предлагам всяка една политическа група от 

общински съвет да излъчи свой представител за заместник-председател. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Антонов! Колеги, други коментари? /Няма./ В такъв случай 

имаме две предложения – на Комисията и на г-н Антонов и трябва да ги гласуваме двете 
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поотделно. Пристъпваме към поименно гласуване на първото предложение на Комисията по 

Законност и обществен ред.  

 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев ✓    

2. Рангел Георгиев Матански  ✓    

3. Любов Степановна Кориновска ✓    

4. Генчо Тодоров Тодоров ✓    

5. Пламен Йовков Марин ✓    

6. Елена Иванова Узунова ✓    

7. Младен Минчев Мандраджийски ✓    

8. Деяна Андреева Загорчева ✓    

9. Светослав Стефанов Балабански ✓    

10. Юлиян Иванов Ночев ✓    

11. Петър Милков Антонов  ✓   

12. Стефан Самуилов Марушкин  ✓   

13. Петко Димитров Колев  ✓   

14. 
Стефан Йозов Пенсов  

 
✓    

15. Aнелия Францова Гечева ✓    

16. Георги Николов Тотов ✓    

17. Костадин Дечев Иванов ✓    

18. Росица Иванова Пеева ✓    

19. Йосиф Божидаров Стрехин ✓    

20. Йовко Георгиев Николов ✓    

21. Ангел Николов Кордов ✓    
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Г-н Рангел Матански: Предложението се приема. В такъв случай второто предложение /на г-н 

Антонов/ отпада. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18       

Против: 3          

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – против 

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 № 88 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет – Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3, изр. второ от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 

взаимодействието с общинска администрация. 

 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет - Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира Георги Николов Тотов за заместник-председател на Общински съвет – Раковски. 

 

МОТИВИ: Понастоящем Общински съвет – Раковски няма избран заместник-председател. 

Целесъобразно е избирането на заместник-председател, който да подпомага дейността на 

Общински съвет – Раковски и неговия председател, като води заседанията в отсъствието на 

председателя. 

 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред: Проект на Наредба за условията и реда за 

издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи 

хора с трайни увреждания в Община Раковски. Отново Комисията по Законност и обществен 

ред, моля за вашето становище! 
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Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме Наредба за условията и реда за издаване на карта за паркиране на 

местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в 

Община Раковски.         

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, имате ли коментари? Г-н Марушкин, заповядайте! 

 

Г-н Стефан Марушкин: Едно предложение – в Наредбата да влезе като допълнително 

пояснение, а именно: Какво е „трайни увреждания“? Тъй като там има пояснение само за 

„инвалид“, а критериите са доста стеснени, когато се съобрази с  „трайно увреждане“, за да 

стане ясно на хората, които я четат. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Марушкин, вчера Ви помолих да го дадете като писмено 

предложение, защото определението трябва да се разпише точно и да се добави като текст. 

 

Г-н Стефан Марушкин: В самата Наредба, в Допълнителните разпоредби просто да влезе 

допълнително и да се внесе яснота. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Марушкин, предложението е напълно удачно. Въпросът е, че ние сега 

го нямаме, за да може да го подложим на вниманието на общински съвет. Ако го има някъде 

разписано в закон, също може да ни го кажете, за да го цитираме.  

 

Г-н Рангел Матански: А ние може ли сега евентуално да го формулираме като текст и да го 

добавим сега, защото след като приемем вече Наредбата тя влиза в този вид, в който е 

предложена, тъй като от Комисията няма дапълнително предложение? Вие трябва да 

формулирате предложението сега и да го добавим. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Или на следващото заседание. 

 

Г-н Стефан Марушкин: На следващото. Аз го бях записал в един бележник този закон, който 

точно се отнася за хората с увреждания. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Или поне да направим препратка към Закона, ако имате идея от къде.  

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, нека да гласуваме.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19       

Против: 0          

Възд.се: 2                               
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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 – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

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 № 89  
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на карта за паркиране на 

местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в 

Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 25 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 75, ал. 2, 

чл. 76 и чл. 79 от АПК и чл. 99а от ЗДвП. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на 

местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в 

Община Раковски, съгласно Приложение. 

 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община 

Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета. 

 

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

 

МОТИВИ:  

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 

 

      Изработването и приемането на настоящата Наредба е събразено с нормите на Закона за 

движение по пътищата и с въпросите по неговото приложение, които са свързани с българските 

граждани, които са лица с трайни увреждания и касаят възможността на тези лица да паркират 

безпроблемно и безплатно превозните си средства. Съгласно изискванията на ЗДвП, на хората с 

трайни увреждания, следва да им се осигури възможност за снабдяване с карта за паркиране на 

места, определени за обслужващите ги превозни средства, а ангажиментът по издаване на картите 

за паркиране се възлага на кмета на общината, съгласно чл. 99а от ЗДвП. 

 

        При изработването на проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за 

паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания 

в Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
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Принцип на необходимост и Принцип на обоснованост  – съгласно изложеното в т. 1 (причини), 

принципите са спазени. 

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

официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 

лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между гл. спец. „Стопанска дейност, 

търговия и туризъм” и Правен отдел. 

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

за Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени 

за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Раковски е спазен 

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

 

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата: 

Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна карта за 

паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от Европейския съюз, 

съобразно действащата нормативна уребда и обществените отношения, свързани с 

издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи 

хора с трайни увреждания. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати: Законосъобразно осъществяване на дейността по издаване на карти 

за преференциално паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни 

увреждания. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно 

самоуправление, Конституцията на Република България и действащото българско 

законодателство. 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg , на 19.02.2020 г. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Трета точка Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 137 от 

23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрацията, отчет, контрол и 

изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Раковски. Отново Комисията по Законност и обществен ред – г-н Марин. 

 

Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Със седем гласа ЗА, Комисията предлага на 

Общински съвет – Раковски да одобри приемането на Докладната.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Коментари, колеги? /Няма./ В такъв случай, моля 

да гласуваме. 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20       

Против: 0          
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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 № 90 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрацията, 

отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с 

животинска тяга в Община Раковски. 

 

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

76 и чл. 79 от АПК и на основание чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за пътищата. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, 

отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства 

с животинска тяга в Община Раковски. 

 

§ 1. Създава се нов чл. 13 със следния текст:  

Чл. 13. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на 

административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:  

/1/ ППС с животинска тяга се задържат временно от кметовете/кметски наместник на 

населените места, от длъжностни лица от Общинска администрация – Раковски, 

упълномощени със Заповед на Кмета на Общината, или от служителите на РУП-Раковски, 

когато е констатирано нарушение по чл. 5, чл. 6 и/или чл. 9. 

/2/ ППС с животинска тяга, задържано по предходната ал. 1, се освобождава, след като 

собственикът заплати наложените по настоящата наредба глоби.  

/3/ След изтичане на 6 (шест) месечен срок от влизане в сила на наказателното постановление 

или на наложената глоба/фиш по чл. 11, ако не са предприети действия по освобождаването 

на ППС с животинска тяга от страна на неговия собственик, със Заповед на Кмета на 

Общината задържаното ППС с животинска тяга се иззема в полза на Община Раковски.  

/4/ Редът и мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга се определят със 

Заповед на Кмета на Общината. 
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Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на 

Община Раковски. 

 

Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето 

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

 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски 

след влизане в сила на Решението с което е приета. 

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на Общината. 

 

 

МОТИВИ:  

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 

 

На територията на Община Раковски действа Наредба за регистрацията, отчет, контрол 

и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Раковски, в която са определени забраните за движение на пътните превозни 

средства с животинска тяга на територията на Община Раковски, процедурата по регистрация 

на пътните превозни средства с животинска тяга и изискванията за пътните превозни средства 

с животинска тяга и водачите им.  

Общински Съвет - Раковски въведе забраните по чл. 5 от Наредбата, което не доведе до 

целения резултат. 

Община Раковски е изправена и пред проблема с организиране безопасността на 

движението. През последните години силно нарасна пътникопотока на автомобили, което 

доведе и до увеличаване на пътнотранспортните произшествия причинени от неправилно 

управление на ПП с животинска тяга.  

В общинска администрация, ежемесечно постъпват данни за нарушения на текстовете 

на Наредбата, касаещи забраната за движение на пътни превозни средства с животинска тяга 

и тяхната регистрация. Освен всичко друго, в повечето случаи с въпросните превозни средства 

се осъществяват нарушения на нормативната уредба и в много случай престъпления /кражби 

и др./. 

 Целта на изменението на Наредбата е Община Раковски да организира безопасното 

движението на автомобили на нейната територия, като реализира административно 

наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска тяга. 

 

 При изработването на проекта за Наредба за регистрацията, отчет, контрол и 

изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за регистрацията, отчет, 

контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска 

тяга в Община Раковски за организиране безопасното движението на автомобили на нейната 

територия, като се реализира административно наказателната отговорност по отношение на 

водачите на ПП с животинска тяга. 

Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. 

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

официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 

лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Стопански дейности“, 

зам. - кмет Йовко Романов и Правен отдел на Община Раковски. 
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Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта 

за Наредба за регистрацията, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга в Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и 

разпоредбите на глави II и III от същия. 

 

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 

Основната цел на предложеното изменение се изразява в организиране безопасното 

движението на автомобили на територията Община Раковски, като се реализира 

административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ПП с животинска 

тяга. 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати: По-добро организиране на безопасното движението на автомобили 

на територията на Община Раковски, спазване на забраните и ограниченията на Наредбата, 

както и реализиране административно наказателната отговорност по отношение на водачите 

на ПП с животинска тяга. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, отчет, контрол и 

изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на 

Европейския съюз. 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg , на 07.02.2020 г. 

 

 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли да си позволя една реплика? 

 

Г-н Рангел Матански: Да, заповядайте.  

 

Г-н Павел Гуджеров: Колеги, когато имате предложения по наредбите, които стоят един месец 

на сайта на общината, сте добре дошли да ги споделяте още от първия ден, когато наредбата 

е сложена. Понякога и ние имаме пропуски, допускаме грешки и за да можем да имаме 

време да го прегледаме и за да стигнем до нещо по-добро, давайте предложенията, ако е 

възможно, разбира се, по-своевременно.  

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Четвърта точка от Дневния ред: Доклад с Изх. № ОбС - 47 от 27.03.2020 г.  

от Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски, относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД). Г-н Марин, моля 

становището на Вашата комисия. 

  

Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме промяната на местните данъци, като предлага да бъде в размер на 2,4 

промила. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Колеги, какво е вашето становище? Мнения, 

коментари? Знаете, че тази Наредба беше атакувана от Прокуратурата. В момента имаме 

дело, което даже е насрочено, но ще бъде след пандемията. Ние, ако не променим 
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първоначално зададените промили, а те бяха разделени според стойността на имотите по 

данъчна оценка. Запознати сте всички, ще бъдем осъдени и... 

 

Г-н Павел Гуджеров: Мога ли да взема думата, г-н Председател? Благодаря! Колеги, понеже 

останах с впечатление, че и на много общински съветници не е станало ясно каква е 

ситуацията. Към момента, когато сме гласували Наредбата, тя е утвърдена - това, което имаме 

към момента и което променяме. Обаче отпада едно от основанията, законови, въз основа на 

които е взето вашето решение. Атакувано е в съда и е отпаднало, което води до ефекта на 

доминото и нашата Наредба също е атакувана. Наредбата, която имаме за тази година, не 

се променя. Тази година остава така, както си е, но това решение, което ще вземете сега, 

влияе за следващата година. Удачно беше взето тогавашното предложение, на г-н Антонов и 

имаше, така да се каже социалин подтекст – тези, които са с ниска данъчна оценка да са по-

малко обложени. Логиката е, този който е по-състоятелен – плаща повече, този който не е – 

плаща по-малко, но за съжаление това вече не е възможно и трябва да минем към 

уеднаквяавне на ставката. Малко информация – бяхте поканени всички на една среща където 

да поговорим да вземем най-доброто решение. Благодаря на тези, които се отзоваха на 

срещата! Лично мое мнение беше, че трябва да отидем на 2,6, но това беше преди ситуацията 

с COVID-19. За съжаление това много размести пластовете. Всеки един промил – 0,1 промил, 

е съвсем грубо сметнато, защото никой не може да го сметне с точност, най-малко 50 000 по-

мако в бюджета на Общината. Общо взето, така със сигурност ще съберем по-малко от 

100 000, а може би и повече, което ще доведе до по-малко пари за каквото и да било – било то 

за спорт, за инфраструктура, за култура и т. н. Имате думата за становища, мнения, 

коментари! И аз действително съм много раздвоен. Не е добре в тази ситуация ние да 

повишаваме драстично, то не е драстично, но все пак да даваме такъв сигнал – да 

повишаваме задълженията на гражданите, които и без това преживяват труден момент. 

Отворен съм за всякакви ваши предложения, мнения, становища. Осредненото положение е 

нещо нормално. Ако ситуацията бързо се преодолее, към края на текущата година, имаме 

възможност това решение отново да го коригираме – било то нагоре, било то надолу. 

 

Г-н Рангел Матански: Предложения имате ли? 

 

Г-н Стефан Пенсов: Има ли срок, в който трябва да им отговорим? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Има, да.  

 

Г-н Стефан Пенсов: До кога е? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Възможно най-скоро, защото сега това, което ни спасява е, че съдът не 

работи.  

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, други коментари? Г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз ще направя коментар, ще направя и предложение. Направих го и на 

Комисията. Ако трябва да бъдем максималисти откъм събираемост на приходи на Общината, 

трябва да подкрепим предложението на Кмета, не на Комисията, защото 0,2 от 1 000 би 

трябвало да означава 100 000 най-малко. А също и социалния момент – какво ще се случи 

след COVID-19, би могло да се направи друго предложение с далеч по-занижена ставка, както 

спомена и г-н Гуджеров. В края на годинато – ноември или октомври, ще можем да го 

променим нагоре или надолу. Ще кажа и защо. Не виждам логика в 2,4 като съм далеч от 

мисълта да обидя някой или да не се съглася с него, защото веднъж сте свикнали с 2,6 ставката 

върху високите данъчни оценки, които резонно са най-вероятно за предприятията, бизнеса и т. 

н. Ние де факто ще помогнем на тях в един бъдещ период от 01.01.2021 г., а де факто ще 

запазим нивата в диапазона, който беше от 6 до 18 – тези хора са свикнали. Тези, които са с 

данъчна оценка до 6 000, те са твърде малко, за да могат да наваксат загубата от общинския 

бюджет. Аз лично бих подкрепил предложението на г-н Гуджеров, но като представител на 
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левицата също бих предложил 2,2 промила, ако искаме наистина да бъдем адекватни към 

кризата, която е към момента. Пък октомври – ноември, живи и здрови, пак ще го коментираме. 

Това е моята логика.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Антонов! Г-н Ячев. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Съгласен съм с думите на г-н Антонов, но имайте предвид, че предпирятита 

не плащат на промили, а на количество.  

 

Г-н Павел Гуджеров: Каквото и мнение да се изкаже в момента, не е нелогично. И двете 

предложения, които дава г-н Аттонов също имат логика, затова сме отворени да направим 

един дълъг дебат – който има мнение, нека го изказва. Защо за мен 2,4 е добре?  Защото хем 

има някакъв жест от страна на общински съвет към бизнеса, хем няма да се ощетим откъм 

приходи. Това е моята логика. За всяко нещо може да има аргументи ЗА или ПРОТИВ, затова 

заповядайте, изказвайте се. Нека чуем повече мнения!  

 

Г-н Рангел Матански: Искам да вмъкна, че ние това го правим , защото сега в момента сме 

под напрежение. Размера на данъците като ставка, като процент имаме право да го 

променим до края на годината за следващата година, така че ноември – декември ние отново 

при необходимост можем да го дебатираме. Сега трябва да отговорим на моментната 

кризисна ситуация, така че това число, на което ние се спрем, на всички е ясно, че ние можем 

да го променим. Имаме едно предложение сега на Комисията. Г-н Антонов, Вие имате ли 

друго предложение или да преминаваме към гласуване на това на Комисията?  

 

Г-н Петър Антонов: Нямам.  

 

Г-н Рангел Матански: Добре, колеги, други предложения, коментари имаме ли, за да 

преминем към гласуване? При 2,4 – предложение от  Комисията. /Няма./ В такъв случай 

прекратяваме дебатите и преминаваме към гласуване.  

 

/16:56 – г-н Костадин Иванов излиза от залата./ 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14       

Против: 2          

Възд.се: 5                                                              

 

 
 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов –  възд. се 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 91 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД). 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 

чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Раковски за противоречието им с чл. 

28, ал. 1 и ал. 2, чл. 22 и чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ. 

 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет - Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва: 

 

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски 

 

§1.: В чл. 11 се правят следните изменения: 

 

 1. в ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават; 

 2. в ал. 1 думите „30 октомври“ се изменят на „31 октомври“‘ 

 3. в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават. 

 

 

 

§2.: Чл. 15 се изменя така:  

 „Размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2,4 на хиляда върху данъчната оценка 

на недвижимия имот“  

 

§3.: В чл. 37 се правят следните изменения:  

 

 1. В ал. 2 думите „В останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на 

имуществото.“ се заличават.  

 

 2. Създава се ал. 3:  

 „(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, 

лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат 

данъка в двумесечен срок от получаването му.“ 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 4. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 

страница на Община Раковски, с изключение на §2, относно чл. 15, който влиза в сила от 1 

януари 2021 г.  

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – 

Раковски с Решение № 91, взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 
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II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след 

влизане в сила на Решението с което е приета. 

III. Изпълнение на Наредбата се възлага на Kмета на Общината. 

 

 

МОТИВИ:  

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата  

 В деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна 

прокуратура – Пловдив с № 10201/27.01.2019 г. против Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД). Документът е адресиран до 

Административен съд – Пловдив на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 126, и чл. 

193, ал. 1 от АПК.  

 Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски 

(НОРМД) за отмяната им, с оглед тяхната незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена 

проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до 

извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в 

законосъобразен вид. 

 Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока 

степен, а именно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).  

 По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като 

съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой 

адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се 

пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават 

нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 

обществени отношения с местно значение. 

 Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на 

Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е 

предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на 

нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по 

степен акт.  

 

Правилото на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата гласи, че данъкът върху недвижимите 

имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври 

на годината за която е дължим. 

Според ал. 2, на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. Първата алинея въвежда задължения за действие, а втората е с 

благоприятстващ характер. От тази гледна точка, т. нар. „предварително заплащане на 

данъка“ е право на субектите и поради това не може да се ограничава.  

В разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ няма предвиден най-ранен момент. 

Неправилно местния орган е фиксирал начална дата за извършване на описаното действие. 

Същото е незаконосъобразно, тъй като нормата от закона е изрична, изчерпателна и 

повелителна. Съществува противоречие и с крайната дата за изпълнение на задължението в 

ЗМДТ – 31 октомври и 30 октомври в местния подзаконов нормативен акт. Разликата от 1 ден не 

може да неглижира процедурирането на общинския съвет, тъй като в административното 

право понятия като „маловажност“ и „малозначителност“ са непознати. Предвид това 

нарушението е съществено.  

 

На следващо място – другата незаконосъобразна норма от Наредбата е в 

разпоредбата на чл. 15, с която е прието, Размерът на данъка върху недвижимите имоти се 

определя, както следва: a) За имоти с данъчна оценка до 6 000 лв. (шест хиляди лева) – 2,0 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; b) За имоти с данъчна оценка от 6 000 лв. 

(шест хиляди лева) до 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) – 2,2 на хиляда върху данъчната 
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оценка на недвижимия имот; c) За имоти с данъчна оценка над 18 000 лв. (осемнадесет хиляди 

лева) – 2,6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Цитираната част от Наредбата е приета в съответствие с уредбата на чл. 22 ЗМДТ в 

редакцията ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.  

С решение на КС № 4/09.04.2019 г. по конст. дело № 15/2018 г. /ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 

г./ разпоредбата на чл. 22 ЗМДТ с това съдържание е обявена за противоконституционна.  

При това положение се налага да се съобрази диспозитива на решение на КС № 

22/31.10.1995 г. по конст. дело № 25/1995 г. – „когато Конституционният съд обяви за 

противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният 

възстановява действието си е редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила 

на решението на съда.“ 

В настоящия момент при преценката за законосъобразност се държи сметка на чл. 22 

ЗМДТ с „възстановеното съдържание“ – общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 

размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия 

имот.  

И от тази гледна точка, при елементарна словесна съпоставка на законовата и 

подзаконовата норма става съвсем ясно несъответствието помежду им.  

Съгласно чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗМДТ, когато до края на предходната година общинският 

съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се 

събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. Не се 

допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на 

местните данъци в течение на годината. В тази връзка предложенията по чл. 15 от Наредбата 

следва да влезнат в сила от 01.01.2021 г. 

 И на последно място, разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Наредбата урежда, че данъкът се 

заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим 

имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 32, ал. 4 а към момента на издаване 

на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите 

случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото. 

 Същевременно в чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ е залегнало правилото, че „данъкът се заплаща 

при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и 

моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта, 

удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване“, а в ал. 3, че „при 

безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили 

имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен 

срок от получаването му“. 

 Съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ двумесечният срок за заплащане на данъка от получаване 

на имуществото е предвиден по отношение на безвъзмездното придобиване на имущество, а 

не за всички „останали случаи“. Настоящата редакция на текста на Наредбата навежда 

извода, че местният орган на власт е включил в понятието „останалите случаи“ и тези по чл. 44, 

ал. 3 от ЗМДТ, при които обаче, съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ, данъкът се дължи към момента 

на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване, От 

гореизложеното става ясно, че цитираната норма от местната наредба е в противоречие с 

нормативен акт от по-висок ранг и следва да бъде изменена.  

 В тази връзка, разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 15 и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, приета с 

Решение № 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол № 6/27.02.2008 г.; следва да се 

съобразят със закона, като предлагам нейното изменение.  

 

 При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски 

са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
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Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с 

разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове. 

Принципът на обоснованост – съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 

нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, 

обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 

нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 

нормативен акт от по-висока степен. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите 

ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от 

заинтересованите лица.  

Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, 

счетоводство“, Отдел „Местни данъци и такси“ и Отдел „Правен“ при Община Раковски. 

 Принципът 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 ЗМСМА, гражданите могат да присъстват 

на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят 

питания, като заемат специално определените за тях места. 

 

 

 

 II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 

 Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Раковски в законосъобразен вид, както и в 

отпадане на необходимостта от отмяна на текстовете и от съда. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата 

 За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на 

бюджетни средства.  

 

IV. Очаквани резултати 

 Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за 

законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК и 

привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Раковски в законосъобразен вид. 

 

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

 Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.02.2020 г. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 126 от 

13.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно необходимост 

от обезпечаване дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908 г.“ чрез 

издаване на Запис на заповед във връзка със сключен между читалището и Държавен фонд 

„Земеделие“ Договор № 15/07/2/0/00668 от 14.12.2017 г. за отпускане на финансова помощ 

по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 г.). Г-жо Гечева, Вашата 

комисия. 
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Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмет, колеги – общински съветници, 

Комисията разгледа Докладна записката от г-н Павел Гуджеров и предлага на Общински 

съвет – Раковски да одобри подписването на запис на заповед, издадена в полза на 

Разплащателна агенция към ДФЗ.   

 

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

случай, моля да гласуваме. 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20       

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 –  

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 № 92 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Необходимост от обезпечаване дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 

Раковски – 1908 г.“ чрез издаване на Запис на заповед във връзка със сключен между 

читалището и Държавен фонд „Земеделие“ Договор № 15/07/2/0/00668 от 14.12.2017 г. за 

отпускане на фина нсова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 

г.). 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет при Община Раковски 

одобрява подписването на Запис на заповед, издаден в полза на Разплащателна 
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агенция (РА) към Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 121100421 в размер сто на 

сто от стойността на авансовото плащане, а именно - 157`734,39 лв. (сто петдесет и 

седем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки ) със 

срок за предявяване на плащанията, покриващ срока до 04.12.2020 г., за който се 

отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца. 

- Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му. 

 

МОТИВИ: Във връзка с Договор № 15/07/2/0/00668 от 14.12.2017 г. за отпускане на финансова 

помощ по подмярка 7.2. „Инвестиция в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020 г.), сключен между НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908 г. и Държавен фонд „Земеделие“ е необходимо 

да бъде одобрен Запис на заповед, издаден в полза на Разплащателна агенция (РА) към 

Държавен фонд „Земеделие“ , БУЛСТАТ 121100421 в размер сто на сто от стойността на 

авансовото плащане, което е 50 % от стойността на одобрената за финансиране сума, а 

именно - 157`734,39 лв. (сто петдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 

тридесет и девет стотинки ) със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока до 

04.12.2020 г., за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца. 

     Следва да се има предвид, че НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908” се нуждае 

от изпълнение на решението в спешен порядък поради следните мотиви, съгласно молба с вх. 

№76-01-3.10.03.2020 г. от председателя на читалището Полина Табакова: 

1. Необходимостта от спазване на срока за подаване на заявка за авансово плащане 

до ДФ „Земеделие” от страна на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908”( запис на 

заповед за одобряване на дълга е един от документите, включващи се в заявката за авансово 

плащане); 

2. Получаването на авансови средства за осъществяването на проекта е условие за 

започване на ремонтните дейности по проекта. Според договорите, сключени с фирмите 

изпълнители само една от трите фирми има възможност за стартиране на дейностите, без да 

е получила авансови средства. Имайки предвид и факта, че срокът за осъществяване на целия 

проект е 04.12.2020г., с всеки изминал ден намалява периодът за осъществяване на дейностите 

по проекта, което би могло да доведе до некачествено изпълнение и съответно налагане на 

финансови корекции от страна на ДФ „Земеделие”; 

3. Изпълняването на дейностите по проекта качествено и своевременно е от особено 

обществено значение, тъй като сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908” 

се ползва ежедневно от деца и възрастни, а реализирането на строително-монтажни работи, 

поставянето на ново осветление, озвучение и мебели са необходими в най-кратки срокове за 

осигуряване на адекватни условия за репетиции и представления на съставите към 

Читалището; 

 

 

-          Предвид особено важните обществени интереси, които се засягат е 

необходимо решението да бъде прието на основание с чл. 60, ал. 1 от АПК, като се 

допусне предварително изпълнение на същото за осигуряване на условия за 

качествено управление на проекта и обезпечаване дейността на НЧ „Св. Св. Кирил 

и Методий – гр. Раковски – 1908 г.“ 
 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 127 от 

13.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по «Инвестиционна програма 

за климата – електромобили» от  Националния доверителен екофонд, за отпускане на 

финансови средства и закупуване на 1/един/ брой електромобил. Г-жо Гечева, заповядайте! 

 

/16:59 – г-н Костадин Иванов влиза в залата./ 
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Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! С колегите разгледахме докладна 

записката и предлагаме на Общински съвет – Раковски да даде своето съгласие Община 

Раковски да кандидатства за отпускане на финансови средства за закупуване на 

електромобили съгласно Инвестиционна програма за климата от  Националния доверителен 

екофонд. 

 

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

случай, време е за гласуване.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21       

Против: 0          

Възд.се: 0                               

 

 
 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 93 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски с проектно предложение по «Инвестиционна 

програма за климата – електромобили» от  Националния доверителен екофонд, за отпускане 

на финансови средства и закупуване на 1/един/ брой електромобил. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие 

на общината. 

          II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства с формуляр – за отпускане на 

финансови средства за закупуване на електромобили съгласно «Инвестиционна програма за 

климата - електромобили» от  Националния доверителен екофонд. 
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III. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи 

необходимите документи за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд. 

IV. Да бъдат предвидени в бюджета на Община Раковски за 2020 година необходимите 

средства за съфинансиране на проекта. 

 

МОТИВИ:  

Община Раковски подготвя формуляр по «Инвестиционна програма за климата – 

електромобили»  от Националния доверителен екофонд за отпускане на финансови средства 

и закупуване на 1бр. електромобил. 

       На  07.02.2020г. е публикувана нова покана за набирането на проекти по Схемата за 

насърчаване използването на електрически превозни средства. 

Начини и размер на финансиране:  

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили е в размер 

до:  

- 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 

(4+1) места и N1;  

- 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория 

M1 (4+1 места) и N1.  

- 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e.  

- До 50%, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева за допълнителна надстройка. 

Допълнителните надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, 

изотермални кутии, контейнери за боклук и др.) са предназначени за превозни средства 

категория L7e. За всяко закупено изцяло електрическо превозно средство категория L7e могат 

да се закупуват различни видове допълнителни надстройки.  

- 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 

места), категория М1 или N1  

- 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 

и N2.  

за всяко доставено превозно средство на базата на договор с доставчик, избран в 

съответствие със Закона за обществените поръчки. 

 Целта на програмата за климата на инвестицията е да се насърчават инициативи, които 

водят до пряко или непряко намаляване на емисиите на парниковите газове. 

 Община Раковски има намерението да кандидатства за 1бр. електромобил от 

категорията L7e, които са тип лекотоварен камион и имат широко предназначение според 

вида оборудване, което ще им бъде инсталирано.   

 За електромобила и надстройката за него общ. Раковски ще кандидатства за общо 

22 000лв. /двадесет и две хиляди лева/.   

 Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура едно от основните 

изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване по  

«Инвестиционна програма за климата» от  Националния доверителен екофонд и да 

съфинансира в случай че е необходимо до пълния размер на стойността на избраните 

електромобили и техните надстройки. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Седма точка от Дневния ред : Докладна записка с Вх. № ОбС - 145 от 

25.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за финансиране 

изпълнението на Обект: „Повишаване на пречиствателния капацитет на Пречиствателна 

станция - модулна изградена в поземлен имот № 105219, УПИ „Производствена и складова 

дейност“, землището на с. Стряма“, пред “Предприятие за управление дейностите по 

опазване на околната среда”. – стана № 12 в системата за ел. гласуване. Г-н Марин. 
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Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме кандидатстването на Община Раковски за безвъзмездна финансова 

помощ.   

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, чухте становището на комисията. Имате ли 

коментари? Няма. В такъв случай, обявявам начало на гласуването. 

 

 

 
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 № 94 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за 

финансиране изпълнението на Обект: „Повишаване на пречиствателния капацитет на 

Пречиствателна станция - модулна изградена в поземлен имот № 105219, УПИ „Производствена 

и складова дейност“, землището на с. Стряма“, пред “Предприятие за управление дейностите 

по опазване на околната среда”.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 

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

 

Р Е Ш И: 
 

1. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 

развитие на Общината. 

2. Определя обект:„Повишаване на пречиствателния капацитет на Пречиствателна 

станция - модулна изградена в подземлен имот № 105219, УПИ „Производствена и складова 
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дейност“, землището на с. Стряма“ като обект от първестепенно значение за Община 

Раковски.  

3. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Повишаване на пречиствателния капацитет 

на Пречиствателна станция - модулна изградена в подземлен имот № 105219, УПИ 

„Производствена и складова дейност“, землището на с. Стряма“ пред „Предприятеие за 

управление дейностите по опазване на околната среда“. 

 

МОТИВИ: В годините производствено складовата дейност в землището на с. Стряма, увеличи 

своя капацитет, откриха са нови производствени бази, нови складови бази, част от 

производството разшири своите площи, което доведе до увеличаване на броя на работещите. 

За да се осигурят санитарно – хигиенни потребности е необходимо, капацитетът на 

съществуващата Пречиствателна станция – модулна, да бъде повишен, тъй като капацитетът 

на съществуващото е крайно недостатъчен.  

От по-горе изложеното безспорно става ясно, че разширението на съществуващата 

Пречиствателна станция е крайно наложителна. Осъществяването на този проект ще има 

голям технико-икономически и социален ефект поради намаляване риска за живота и 

здравето на хората. Ще бъде осигурено подобряване качеството санитарно – хигиенните 

норми, ще се намаляване на разходите за отстраняване на аварии по съществуващото.. 

Община Раковски е подготвила проектно предложение за реализация на обект: Обект: 

„Повишаване на пречиствателния капацитет на Пречиствателна станция - модулна 

изградена в подземлен имот № 105219, УПИ „Производствена и складова дейност“, 

землището на с. Стряма“ съгласно Изисквания при кандидатстване пред Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проекти, 

свързани с изграждане/разширение на канализационна мрежа и ПСОВ“  едно от основните 

изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на 

община Раковски пред ПУДООС за финансиране на по-горе цитирания проект. 
 

* * * 
 
Г-н Рангел Матански: Осма точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 146 от 

25.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно съгласуване 

на актуална краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. Г-н Марин, моля становището на Вашата постоянна 

комисия.  

 

Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме докладната записка. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, коментари? /Няма./ В такъв случай, разрешавам 

гласуването.  

 

 

 
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 № 95 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Съгласуване на актуална краткосрочна програма за насърчаване на използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закон за енергията 

от възобновяеми източници. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Декларира, че разработената Краткосрочна програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива, отговаря на Плана за развитие на 

Общината. 

2. Съгласува разработената програма от Община Раковски във връзка с изпълнение на 

чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Програмата е 

разработена при отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за 

развитие на съответните райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионално развитие и 

перспективите им за устойчиво икономическо развитие. 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници местните 

органи следва да имат разработени краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ. 

Програмите се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на 

регионалните планове за развитие на съответните райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за 

регионално развитие и перспективите им за устойчиво икономическо развитие.  

Община Раковски е подготвила проектно предложение на разработена актуална 

краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

и биогорива за период 2020-2023 година, разработена съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и 

ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие 

за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие от 2016 г. Едно от основните изисквания е Общински съвет Раковски да съгласува 

проектното разработената краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива. 

 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 27 

 

* * * 
Г-н Рангел Матански: Колеги, следващите две точки по вътрешен правилник на Общински 

съвет – Раковски при заявен от мен частен интерес, трябва да предам на новоизбрания 

заместник-председател да води сесията. Така че предлагам сега да починем десет минутки 

и след това да продължим.  

 

/17:18 часа – продължение на заседанието на Общински съвет – Раковски след почивката/ 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, имаме кворум да продължим заседанието на Общински съвет 

– Раковски. Както ви съобщих, поради частен интерес следващите две точки от дневния ред и 

съгласно правилника на Общински съвет – Раковски заместник-председателя, който беше 

избран днес да ги води, аз се въздържам от гласуване. Г-н Тотов, заповядайте!  

 
Г-н Георги Тотов: Колеги, г-н Гуджеров, моля да преминем към следваща точка номер девет: 

Предложение с Вх. № ОбС - 135 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

Раковски, относно актуализиране списъците на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на 

територията на Община Раковски, за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 

г., разпределени по землища и площ, с категории и начин на трайно ползване, приети с 

Решение № 70, взето с Протокол № 6/25.02.2020 г.. Г-н Ячев, моля за становище на Вашата 

комисия. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмет, уважаеми Колеги, Комисията разгледа 

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

одобри списъка на пасища и мери от ОПФ на територията на Община Раковски.   

 

Г-н Георги Тотов:  Колеги, някакви коментари? Няма. Преминаваме към гласуване.  

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 20       

Против: 0         

Възд.се: 0                

 

 
 

1. Рангел Георгиев Матански  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

Г-н Рангел Матански не гласува поради конфликт на интереси.  
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Р Е Ш Е Н И Е № 96 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране списъците на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията 

на Община Раковски, за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г., 

разпределени по землища и площ, с категории и начин на трайно ползване, приети с Решение 

№ 70, взето с Протокол № 6/25.02.2020 г.. На основание чл. 15, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Раковски, неговите комисии и 

взаимодействието с общинска администрация, решението се подписва от зам.-

председателя на ОбС. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37и ал. 3, чл. 37о ал. 1 и ал. 2, и ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Приема допълнение към списък на пасищата и мерите за общо и индивидуално 

ползване от ОПФ на Община Раковски за стопанската 2020 - 2021 г. (Приложение № 1), приет 

с Решение № 70, взето с Протокол № 6/25.02.2020 г., съгласно приложение към настоящото 

решение. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Приложение – Допълнение към списък на пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване от ОПФ за стопанска 2020/2021 г. 

 

МОТИВИ: С Решение № 70, взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. Общински съвет - Раковски дава 

съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Раковски за 

стопанската 2020-2021 г., определени са списъците на свободните пасища и мери за 

стопанската 2020-2021 г., приет е годишният план за паша на общинските пасища и мери, 

определени са правилата за ползване на пасищата и мерите, определени са задълженията 

на Община Раковски и ползвателите за тяхното поддържане.  

 По време на работата си, при получаване на заявления от животновъдите, комисията 

откри непълноти в първоначално приетия списък на пасищата и мери за общо и индивидуално 

ползване за 2020/2021 стопанска година от Общински съвет Раковски (Приложение № 1). С цел 

задоволяване нуждите на заявителите е необходимо допълнение на приетия списък. 

 Съгласно чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява 

в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 

март. В тази връзка е налице е необходимост от разпореждане за предварително изпълнение 

на решението на общински съвет, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с цел финализиране на 

процедурата по разпределение на имотите между ползвателите. С началото на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и спирането на 

сроковете по административните производства и действието на административните актове, 

беше отменено редовното заседание на Общински съвет – Раковски. 

 На основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Кметът на Общината назначава Комисия, която определя площта за ползване и 
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разпределя имотите за всяко землище между кандидатите подали заявления, като същата 

съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 май. С 

предварителното изпълнение на Решението, Комисията ще може да приключи с процедурата 

по разпределението на пасищата, мерите и ливадите в срок и да ги предостави за ползване 

на правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти. 
 

* * * 

 
Г-н Георги Тотов: Преминаваме към следваща точка номер десет: Докладна записка с Вх. № 

ОбС - 136 от 23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и определяне на цени за 

отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално 

ползване. Г-н Ячев, моля за становище на Вашата комисия. 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет - Раковски да одобри списъците на 

земеделските стопани, които ще имат възможност да ползват общински пасища и мери. 

 

Г-н Георги Тотов:  Колеги, някакви предложения, коментари? Няма. Предлагам да гласуваме.   

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 20       

Против: 0         

Възд.се: 0                               

 

 
 

1. Рангел Георгиев Матански  

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

Г-н Рангел Матански не гласува поради конфликт на интереси.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на списък на земеделските стопани и техни сдружения и определяне на 

цени за отдаване под наем на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 
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индивидуално ползване. На основание чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет - Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска 

администрация, решението се подписва от зам.-председателя на ОбС. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37о, ал. 5 и ал. 6 от Закон за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК.  

 

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

 

Р Е Ш И: 
 
 1. Общински съвет - Раковски приема списък на земеделските стопани, регистрирани 

като юридически лица, подали заявления за ползване под наем на общински пасища и мери, 

вида и броя на отглежданите от тях пасищни селскостопански животни по чл. 37о, ал. 5 и ал. 6 

на ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1. 

 2. Общински съвет - Раковски приема цени за отдаване под наем на общински 

пасища и мери, съгласно Приложение № 2. 

 3. Общински съвет - Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.  

 4. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да извърши всички 

законови действия по разпределението на пасищата и мерите, за които има подадени 

заявления на настоящото решение. 

 

МОТИВИ: С Решение № 70 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 6/25.02.2020 г. e 

приет Годишният план за паша за стопанската 2020 – 2021 г., изразено е съгласие за 

предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определени са мерите 

и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и са определени 

задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането им. След влизане в сила на 

решението, списъците на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и правилата 

за ползването им бяха сведени до знанието на обществеността посредством публикуването 

им на сайта на Община Раковски. Изготвен е списък с данни за земеделските стопани и техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица, който е съгласуван с Областна дирекция по 

безопасност на храните. За извършване на разпределението на мерите и пасищата между 

лицата, които имат право и са подали заявление за ползване под наем на пасище/мера, е 

необходимо одобрение от Общински съвет – Раковски на Списъка на земеделските стопани 

и техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на 

територията на Община Раковски. Общински съвет следва да определи и цени за отдаването 

под наем на пасища и мери на горепосочените лица, като за целта се прилагат пазарни 

оценки, изготвени според категорията на земята.  

 На основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Кметът на Общината назначава Комисия, която определя площта за ползване и 

разпределя имотите за всяко землище между кандидатите подали заявления, като същата 

съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 май след влизане в 

сила на решението, с което Общинския съвет е одобрил списъка на земеделските стопани и 

техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на 

територията на Община Раковски и е определил цени за отдаването под наем на пасищата 

и мерите. С началото на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. и спирането на сроковете по административните производства и 

действието на административните актове, беше отменено редовното заседание на 

Общински съвет – Раковски през месец март. 

 В тази връзка е налице е необходимост от разпореждане за предварително изпълнение 

на решението на общински съвет, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с цел финализиране на 

процедурата по разпределение на имотите между ползвателите. С предварителното 

изпълнение на Решението, Комисията ще може да приключи с процедурата по 
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разпределението на пасищата, мерите и ливадите в срок и да ги предостави за ползване на 

правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Колеги, единадесета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС 

- 129 от 18.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджeров – Кмет на Община Раковски, относно промяна 

начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Стряма, 

община Раковски, област Пловдив от НТП „Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.”. Г-н Ячев, моля 

становището на Вашата комисия..  

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвег – Раковски да одобри промяна начина на 

трайно ползване на имот – публична общинска собственост.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, имате ли коментари? Нямате. В такъв случай, 

моля да гласуваме.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18       

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 – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов –  възд. се 

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 № 98 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 

находящ се в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив от НТП „Пасище, мера” на НТП „Др. 

селск. т.”. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И: 

 

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

„Др. селкост. т ” на следния имот - публична общинска собственост, а именно: 

 ПИ № 034052 с площ 2,495 дка, находящ се в с. Стряма, община Раковски, Пловдивска 

област, местността „Перселик“ с НТП „Пасище, мера“, актуван с АОС № 1499/14.03.2008 г. 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 

вх. № 94С-1765-6/15.11.2019 г. от С. Р. В. от с. Стряма, ул. “Чавдар“ № 9, за промяна начина на 

трайно ползване на имот – публична общинска собственост, за който е заявено желание да 

бъде закупен с цел комасация и инвестиции. Имотът е както следва:  

 ПИ № 034052 с площ 2,495 дка, находящ се в с. Стряма, община Раковски, Пловдивска 

област, местността „Перселик“, с НТП „Пасище, мера“; 

 От години имотът е разоран и не се ползва като имот с НТП „Пасище, мера”. Съгласно 

писмо с изх. № 0-794-1 от 04.03.2020 г. на РИОСВ към МОСВ, имотите не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

 

* * * 
 
Г-н Рангел Матански: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 141 от 

24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна начин 

на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Белозем, 

община Раковски, област Пловдив от НТП „Пасище, мера” на НТП „Др. селск. т.”. Г-н Ячев. 

 

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 

одобри промяна начина на трайно ползване на описаните имоти.  

 

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

 

Г-н Йовко Николов: Може ли да се прегласуват поотделно?  

 

Г-н Рангел Матански: Вашето предложение е да се гласуват поотделно трите имота? 

 

Г-н Йовко Николов: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: В случая имаме две предложения едно след друго – първото е на 

Комисията и второто е Вашето. Колеги, вие сте запознати, че за да мине това предложение и 

да стане решение, ни трябват две трети от общия брой общински съветници. В такъв случай 

гласуваме процедурното предложение, което беше направено – трите имота да се гласуват 

поотделно. Други коментари има ли или да пристъпваме към гласуване на процедулното 

предложение? /Няма./ 

 

 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев ✓    
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2. Рангел Георгиев Матански   ✓   

3. Любов Степановна Кориновска  ✓   

4. Генчо Тодоров Тодоров ✓    

5. Пламен Йовков Марин   ✓  

6. Елена Иванова Узунова ✓    

7. Младен Минчев Мандраджийски  ✓   

8. Деяна Андреева Загорчева   ✓  

9. Светослав Стефанов Балабански  ✓   

10. Юлиян Иванов Ночев  ✓   

11. Петър Милков Антонов ✓    

12. Стефан Самуилов Марушкин ✓    

13. Петко Димитров Колев ✓    

14. 
Стефан Йозов Пенсов  

 
✓    

15. Aнелия Францова Гечева ✓    

16. Георги Николов Тотов ✓    

17. Костадин Дечев Иванов ✓    

18. Росица Иванова Пеева ✓    

19. Йосиф Божидаров Стрехин ✓    

20. Йовко Георгиев Николов ✓    

21. Ангел Николов Кордов ✓    

 
Г-н Рангел Матански: Петима са ПРОТИВ, двама СЕ ВЪЗДЪРЖАТ и четиринадесет в такъв 

случай са ЗА. За всеки имот, на база на току-що взето решение, ще се гласува промяната 

на трайно ползване. Добре, колеги, първия имот - ПИ с идентификатор 03620.85.30 с площ  

56,816 дка. Моля да гласуваме! 

 

 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 
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1. Йосиф Серафимов Ячев ✓    

2. Рангел Георгиев Матански  ✓    

3. Любов Степановна Кориновска ✓    

4. Генчо Тодоров Тодоров ✓    

5. Пламен Йовков Марин ✓    

6. Елена Иванова Узунова ✓    

7. Младен Минчев Мандраджийски ✓    

8. Деяна Андреева Загорчева ✓    

9. Светослав Стефанов Балабански ✓    

10. Юлиян Иванов Ночев ✓    

11. Петър Милков Антонов   ✓  

12. Стефан Самуилов Марушкин   ✓  

13. Петко Димитров Колев   ✓  

14. 
Стефан Йозов Пенсов  

 
 ✓   

15. Aнелия Францова Гечева  ✓   

16. Георги Николов Тотов  ✓   

17. Костадин Дечев Иванов  ✓   

18. Росица Иванова Пеева  ✓   

19. Йосиф Божидаров Стрехин  ✓   

20. Йовко Георгиев Николов  ✓   

21. Ангел Николов Кордов  ✓   

 
Г-н Рангел Матански: Трима се ВЪЗДЪРЖАТ, осем са ПРОТИВ и десет – ЗА. Решението за този 

имот не е взето. Вторият имот е ПИ с идентификатор 03620.65.6 с площ 24,739 дка. Нека 

гласуваме! 
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№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев ✓    

2. Рангел Георгиев Матански  ✓    

3. Любов Степановна Кориновска ✓    

4. Генчо Тодоров Тодоров ✓    

5. Пламен Йовков Марин ✓    

6. Елена Иванова Узунова ✓    

7. Младен Минчев Мандраджийски ✓    

8. Деяна Андреева Загорчева ✓    

9. Светослав Стефанов Балабански ✓    

10. Юлиян Иванов Ночев ✓    

11. Петър Милков Антонов   ✓  

12. Стефан Самуилов Марушкин   ✓  

13. Петко Димитров Колев   ✓  

14. 
Стефан Йозов Пенсов  

 
 ✓   

15. Aнелия Францова Гечева  ✓   

16. Георги Николов Тотов  ✓   

17. Костадин Дечев Иванов  ✓   

18. Росица Иванова Пеева  ✓   

19. Йосиф Божидаров Стрехин  ✓   

20. Йовко Георгиев Николов  ✓   

21. Ангел Николов Кордов  ✓   

 
Г-н Рангел Матански: Ситуацията е същата. Трима се ВЪЗДЪРЖАТ, осем са ПРОТИВ и десет – 

ЗА. Този имот също не следва да.. няма да бъде променен начина на трайно ползване. 

Третия имот е ПИ с идентификатор 03620.61.13 с площ 184,055 дка. Гласуваме! 
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№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев ✓    

2. Рангел Георгиев Матански  ✓    

3. Любов Степановна Кориновска ✓    

4. Генчо Тодоров Тодоров ✓    

5. Пламен Йовков Марин ✓    

6. Елена Иванова Узунова ✓    

7. Младен Минчев Мандраджийски ✓    

8. Деяна Андреева Загорчева ✓    

9. Светослав Стефанов Балабански ✓    

10. Юлиян Иванов Ночев ✓    

11. Петър Милков Антонов   ✓  

12. Стефан Самуилов Марушкин   ✓  

13. Петко Димитров Колев ✓    

14. 
Стефан Йозов Пенсов  

 
✓    

15. Aнелия Францова Гечева ✓    

16. Георги Николов Тотов ✓    

17. Костадин Дечев Иванов ✓    

18. Росица Иванова Пеева ✓    

19. Йосиф Божидаров Стрехин ✓    

20. Йовко Георгиев Николов ✓    

21. Ангел Николов Кордов ✓    

 
Г-н Рангел Матански: При двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, деветнадесет – ЗА, този имот за разлика от 

другите два – има късмет. С това изчерпваме дванадесета точка от дневния ред.  
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Р Е Ш Е Н И Е № 99 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост, 

находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив от НТП „Пасище, мера” на НТП 

„Др. селск. т.”. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 
 
 1. Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище” на „Др. 

селкост. т ” на следния имот - публична общинска собственост, а именно: 

 

1. ПИ с идентификатор 03620.61.13 с площ 184,055 дка. по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, 

Пловдивска област, местността „ДВЕТЕ КРУШИ“ с НТП „Пасище“, АОС 1985/27.03.2009 г. 

 

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 – възд. се 

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  

 

 

 2. Не дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище” на „Др. 

селкост. т ” на следните имоти - публична общинска собственост, а именно: 

 

1. ПИ с идентификатор 03620.85.30 с площ  56,816 дка по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед №  РД-18-785/06.11.2019 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с. Белозем, община Раковски, 

Пловдивска област, местността „ДЖАТОВ МОСТ“ с НТП „Пасище“; 

2. ПИ с идентификатор 03620.65.6 с площ 24,739 дка по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор 
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на АГКК, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността 

„ДЖАТОВ МОСТ“ с НТП „Пасище“; 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 10       

Против: 8          

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 – против 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов –  против 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – против  

 

 

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

 

 

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

вх. № 26-2045-4/17.12.2019 г. от „ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС БГ“ ООД, със седалище и адрес 

на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия“, бл. 216А, вх. “А“, ет. 6, ап. 16, представлявано от 

Управителя – И. Н. К. и вх. № 26-05-5/02.03.2020 г. от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 1156242**, със 

седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. 

„Предел“ № 1, представлявано от Управителя – Г. Я. С., за промяна начина на трайно ползване 

на имоти – публична общинска собственост, за които е заявено желание да бъдат закупени с 

цел комасация и инвестиции. Имотите са както следва:  

3. ПИ с идентификатор 03620.85.30 с площ  56,816 дка по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед №  РД-18-785/06.11.2019 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с. Белозем, община Раковски, 

Пловдивска област, местността „ДЖАТОВ МОСТ“ с НТП „Пасище“; 

4. ПИ с идентификатор 03620.65.6 с площ 24,739 дка по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор 

на АГКК, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, Пловдивска област, местността 

„ДЖАТОВ МОСТ“ с НТП „Пасище“; 

5. ПИ с идентификатор 03620.61.13 с площ 184,055 дка. по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 год. на 

Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с. Белозем, Община Раковски, 

Пловдивска област, местността „ДВЕТЕ КРУШИ“ с НТП „Пасище“; 

 

От години имотите са разорани и не се ползват като имоти с НТП - „Пасище, мера”. Съгласно 

писмо с изх. № 0-795-1 от 04.03.2020 г. на РИОСВ към МОСВ, имотите не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

 

* * * 
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Г-н Рангел Матански: Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред е: Предложение 

с Вх. № ОбС - 147 от 25.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, 

относно изразяване на съгласие за извършване на делба на имот –публична общинска 

собственост и промяна начина на трайно ползване. Г-н Ячев. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението и предлага 

на Общински съвет – Раковски да промени начина на трайно ползване на имота. Става въпрос 

за пътя, който чухме в Стряма. Всеки да гласува както прецени за добре. Комисията – седем 

гласували, от който четирима са ЗА, трима са ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.  

 

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

случай, моля да гласуваме. 

 

 

 
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 – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов –  възд. се 

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 – против  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 100 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот –публична общинска 

собственост и промяна начина на трайно ползване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ във 

връзка със Заявление вх. № 94С-1765-5/15.11.2019 г. 

 

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

 

Р Е Ш И: 
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 1. Не дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот с НТП „Полски път” с площ 

1,143 дка, находящ се в землището на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив, съгласно 

предложения проект за делба, като се образуват два нови имота, а именно: 

 1.1. Имот с проектен № 034352 с площ 0,385 дка, НТП „Полски път”, находящ се в 

землището на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив. 

 1.2. Имот с проектен № 034353 с площ 0,757 дка, НТП „Полски път”, находящ се в 

землището на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив. 

 2. Не дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начина на 

трайно ползване на новообразувания имот № 034352 с площ 0,385 дка от „Полски път” на 

„Нива”. 

 3. Не възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с вх. № 94С-1765-

5/15.11.2019 г. от С. Р. В., с адрес с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив, ул. “Ч.” № *, за 

закупуване на част от имот –публична общинска собственост, а именно: част от поземлен 

имот № 034140 с НТП „Полски път” с площ 1,143 дка, находящ се в землището на с. Стряма, 

Община Раковски, област Пловдив във връзка с инвестиционни намерения, а именно 

изграждане на ферма за биволици на стойност 850 000 лева. Изготвен е проект за делба на 

гореописания имот, съгласно който частта от общинския имот, към която е проявен интерес е 

с площ 0,385 дка, означена в проекта с проектен № 034352. 

 

/17:44 часа - Г-н Георги Тотов излиза от залата/ 
 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 130 

от 18.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджeров – Кмет на Община Раковски, относно 

Предварително съгласие за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПР за УПИ XX-498 в кв. 54 

и на кв. 54 по плана на с. Стряма, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-18/19.03.1991 

год.. Г-н Мандраджийски. 

 

/17:46 часа - Г-н Георги Тотов влиза в залата/ 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря, г-н Председател! На своето заседание Комисията 

разгледа предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет - 

Раковски да приеме изменение на кадастрален план на с. Стряма.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски Колеги, имате ли коментари по 

предложението? /Няма./ Да преминаваме към гласуване.  

 

/17:48 часа - Г-н Павел Гуджеров излиза от залата/ 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20       

Против: 0          

Възд.се: 1     
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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 – възд. се 

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 № 101 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПР за УПИ XX-

498 в кв. 54 и на кв. 54 по плана на с. Стряма, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-

18/19.03.1991 год.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС във връзка с чл. 15, ал. 3, 

и ал. 5 от ЗУТ и чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Раковски и чл. 60, ал. и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот -улица, между 

о.т. 123 и о.т.79 , като се отдели част пред лицето на УПИ ХХ-498, кв. 54 , с граници откъм улицата 

по линия, успоредна на осовата линия. Новият поземлен имот да получи идентификатор 

501.1562, с площ от 27 кв. м. , съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във 

връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. 

 2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР, както следва: 

 Новообразуваният ПИ № 501.1562 с площ 27 кв. м., за който се образува УПИ ХХ-498,1562, 

кв.54, отреден за „Жил. строителство”, след изменение на кадастралния план и на ПУП-ПР да 

премине от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС. 

 3. Дава съгласие Община Раковски да сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от 

ЗУТ за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 

№ 501.1562, с площ 27 кв. м. с М. А. Ч., с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „М.“ № ** и с Л. А. С., 

с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „А. С.“ № **, ет. 8, ап. 24  

 4. Одобрява изготвената пазарна оценка на поземлен имот с проектен идентификатор 

№ 501.1562, с площ 27 кв. м. в размер на 648,00 лева. 

 5. Определя цена за прехвърлянето правото на собственост върху поземлен имот с 

проектен идентификатор № 501.1562, с площ 27 кв. м. в размер на 648,00 лева.  

 6. Изработването и процедирането на проекта за изменение на ПУП да бъде извършено 

за сметка на М. А. Ч., с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „М.“ № ** и на Л. А. С., с постоянен 

адрес гр. Пловдив, бул. „А. С.“ № **, ет. 8, ап. 24. 

 7. Окончателният договор за прехвърляне собствеността на описания в т. 1 имот да бъде 

сключен в срок от два месеца, след влизане в сила на заповедта за изменението на 

кадастралния план и на ПУП-ПР. 

 8. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК.  

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 42 

 

 9. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 

МОТИВИ: Със заповед № АБ-18/19.03.1991 год. на Кмета на Община Раковски е одобрен ПУП-

ПР за кв. 54 по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област. 

 Община Раковски е собственик на поземлен имот - улица с о.т. 123 и о.т. 79. Поземлен 

имот № 498 , за който е отреден УПИ ХХ-498, кв. 54 е собственост на М. А. Ч., с постоянен адрес 

гр. Пловдив, ул. „М.“ № ** и Л. А. С., с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „А. С.“ № **, ет. 8, ап. 24. 

 В деловодството на Община Раковски е депозирано Заявление с вх. № 94М-4109-

1/13.11.2019 год. от М. А. Ч. и Л. А. С. (Възложители), с което представят предложение (техническо 

задание), ведно със скица, като заявяват желанието си да увеличат площта на собствения си 

имот № 498, кв. 54 чрез закупуване на част от улицата – публична общинска собственост пред 

лицето на имота им. 

 Срокът по чл. 208 от ЗУТ е изтекъл. 

 Изменението на кадастралния план се състои в следното: от улица – публична 

общинска собственост, между о.т. 123 и о.т. 79 се отделя част, като се образува нов поземлен 

имот с идентификатор 501.1562 и с площ 27 кв. м. пред лицето на УПИ ХХ-498, кв. 54. Границата 

му е успоредна на оста на улицата. Имотът се записва на Община Раковски. 

 Изменение на ПУП-ПР се състои в: Отпадане на УПИ ХХ-498, кв. 54 и се образува нов 

УПИ ХХ-498,1562 кв. 54, отреден за „Жил. строителство“, обхващащ площта на ПИ № 501.498 и 

501.1562. С изменението на ПУП-ПР се променя и уличната регулация на кв. 54. 

 

 

 

 

 На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане за 

предварително изпълнение на решението на общински съвет, което ще ускори изработването 

и процедирането на проекта за изменение на ПУП и сключването на договор за покупко-

продажба, което ще доведе до постъпване на средства в бюджета на Общината. С началото 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

удължените срокове за плащане на дължимите данъци и такси, няма парични постъпления в 

бюджета на Общината, което от своя страна доведе до застой на много от стартираните 

проекти в полза на обществото. Пример за такъв проект е затворена обществена поръчка на 

етап Решение за класиране на участниците за изграждане на Обект „Изграждане на 

училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, община 

Раковски“ с прогнозна стойност от 425 000 лв. без ДДС. Сградата е предвидена за ученици от 

начален етап на обучение от I-IV клас. Проектирани са четири класни стаи от по 30 ученика 

всяка или 120 ученика за цялата сграда. Прогнозите са сградата да бъде въведена в 

експлоатация за началото на новата учебна година 2020/2021. Проектът се финансира изцяло 

с общински средства от бюджета, а липсата на постъпления е в ущърб на гражданите на 

територията на Община Раковски. С продажбата на имоти – общинска собственост, 

Общината ще има възможността да възобновява и изпълнява предвидените дейности и 

проекти. 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Петнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 138 от 

23.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 

г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост и провеждане на публичен 

търг с явно наддаване. Г-н Ячев. 

 

/17:50 часа - Г-н Павел Гуджеров влиза в залата/ 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на имоти - 
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частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. Става въпрос 

за три имота в ромските махали на град Раковски и един имот в с. Чалъкови.  

 

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

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 № 102 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето 

с Протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост 

и провеждане на публичен търг с явно наддаване.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 

от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2020 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение 

№ 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г. следните имоти – частна 

общинска собственост: 
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Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

ПИ 502.2170, за който е образуван 

УПИ XXI-2170, от кв. 150 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски  

жил. строителство 495 3089/02.03.2010  

2 

ПИ 502.2200, за който е образуван 

УПИ VII-2200, от кв. 150 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски 

жил. строителство 401 3099/05.03.2010  

3 

ПИ 502.2210, за който е образуван 

УПИ XXI-2210, от кв. 152 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски 

жил. строителство 377 3113/05.03.2010  

4 ПИ за който е образуван УПИ ХVIII-

общ., от кв. 52 по регулационния 

план на с. Чалъкови, общ. Раковски 

жил. строителство 780 327/08.02.2000  

 

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

частна общинска собственост:  

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

ПИ 502.2170, за който е образуван 

УПИ XXI-2170, от кв. 150 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски  

жил. строителство 495 3089/02.03.2010  

2 

ПИ 502.2200, за който е образуван 

УПИ VII-2200, от кв. 150 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски 

жил. строителство 401 3099/05.03.2010  

3 

ПИ 502.2210, за който е образуван 

УПИ XXI-2210, от кв. 152 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски 

жил. строителство 377 3113/05.03.2010  

4 ПИ за който е образуван УПИ ХVIII-

общ., от кв. 52 по регулационния 

план на с. Чалъкови, общ. Раковски 

жил. строителство 780 327/08.02.2000  

 

 

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

извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

IV. Общински съвет Раковски oдобрява определените пазарни оценки на имотите 

както следва: 

 1. за поземлен имот  № 502.2170, с площ 495 кв. м., за който е образуван УПИ ХХI-2170, 

отреден за „жилищно строителство“, в кв. 150, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3089/02.03.2010 г. в размер на 3 218,00 лева.  

 2. за поземлен имот № 502.2200, с площ 401 кв. м. за който е образуван УПИ VII-2200, в 

кв. 152 по регулационния план на гр. Раковски, общ. Раковски, отреден за „жилищно 

строителство“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3099/05.03.2010 г. в размер на 

2 606,00 лева.  

 3. за поземлен имот № 502.2210, с площ 377 кв. м., за който е образуван УПИ XХI-2210, в 

кв. 152 по регулационния план на гр. Раковски, общ. Раковски, отреден за „жилищно 
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строителство“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3113/05.03.2010 г. в размер на 

2 450,00 лева.  

 4. за УПИ XVIII, в кв. 52 с площ 780 кв.м. по регулационния план на с.Чалъкови, общ. 

Раковски, отреден за „жилищно строителство“, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 327/08.02.2000 г. в размер на 3 120,00 лева.  

 

 V. Общински съвет Раковски определя начални тръжни цени на гореописаните имоти, 

както следва: 

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Начална тръжна 

цена/лв./ 

1 

ПИ 502.2170, за който е образуван 

УПИ XXI-2170, от кв. 150 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски  

жил. строителство 495 3 218,00 

2 

ПИ 502.2200, за който е образуван 

УПИ VII-2200, от кв. 150 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски 

жил. строителство 401 2 606,00 

3 

ПИ 502.2210, за който е образуван 

УПИ XXI-2210, от кв. 152 по 

регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски 

жил. строителство 377 2 450,00 

4 ПИ за който е образуван УПИ ХVIII-

общ., от кв. 52 по регулационния 

план на с. Чалъкови, общ. Раковски 

жил. строителство 780 3 120,00 

 

 

 

 VI. Общински съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 

всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването 

на договори. 

             

 VII. Общински съвет Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.  

 

 

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

 1. вх. № 94С-578-1/17.02.2020 г. от С. А. М., за закупуване на поземлен имот с 

идентификатор 502.2170, с площ  495 кв. м., за който е образуван УПИ ХХI-2170, отреден за 

„жилищно строителство“, в кв. 150, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 3089/02.03.2010 г. 

 2. вх. № 94С-2355-1/17.02.2020 г. от С. И. М. за закупуване на поземлен имот № 502.2200, 

с площ 401 кв. м. за който е образуван УПИ VII-2200, в кв. 152 по регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски, отреден за „жилищно строителство“, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3099/05.03.2010 г. 

 3. вх. № 94А-2614-1/11.02.2020 г. от А. Й. М. за закупуване на поземлен имот № 502.2210, 

с площ 377 кв. м., за който е образуван УПИ XХI-2210, в кв. 152 по регулационния план на гр. 

Раковски, общ. Раковски, отреден за „жилищно строителство“, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3113/05.03.2010 г. 

 4. вх. № 94Й-2199-1/11.02.2020 г. от Й. В. Й. за закупуване на УПИ XVII-общ, в кв. 52 с площ 

780 кв. м. по регулационния план на с. Чалъкови, общ. Раковски, отреден за „жилищно 

строителство“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 327/08.02.2000 г. 

 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 

значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски.  
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 Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети, с изключение на изрично посочените закони или част от 

тях, сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти се удължават с един месец 

от отмяната на извънредното положение. Следователно, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, е 

налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на 

общински съвет, с цел стартиране на процедурата по ЗОС и провеждане публичен търг за 

продажбата на имотите, което ще доведе до постъпване на средства в бюджета на 

Общината.  

 С началото на извънредното положение бяха удължени и срокове за плащане на 

дължимите данъци и такси, което се отрази върху постъпления в бюджета на Общината, а това 

доведе до застой на много от стартираните проекти в полза на обществото. Пример за такъв 

проект е затворена обществена поръчка на етап Решение за класиране на участниците за 

изграждане на Обект „Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, от кв. 63 по ПУП 

на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски“ с прогнозна стойност от 425 000 лв. без ДДС. 

Сградата е предвидена за ученици от начален етап на обучение от I-IV клас. Проектирани са 

четири класни стаи от по 30 ученика всяка или 120 ученика за цялата сграда. Прогнозите са 

сградата да бъде въведена в експлоатация за началото на новата учебна година 2020/2021. 

Проектът се финансира изцяло с общински средства от бюджета, а липсата на постъпления 

е мотив за замразяване на всички строителни дейности, което е само в ущърб на гражданите 

на територията на Община Раковски. С продажбата на имоти – общинска собственост, 

Общината ще има възможността да възобновява и изпълнява предвидените дейности и 

проекти. 

 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Шестнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 139 от 

24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

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

2020 г.” приета с Решение № 48 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 5/31.01.2020 

г., във връзка с учредяване на възмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства. Г-н Ячев.  

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме предложението. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, имате ли въпроси? /Няма./ Тогава да 

гласуваме.  

 

 

 
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 № 103 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48 на Общински съвет – Раковски, взето 

с протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с учредяване на възмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от Закона 

за пчеларството, чл. 39, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл 54, ал. 3 от НРПУРОИ, на Община Раковски, 

във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – 

общинска собственост на Община Раковски, в землището на град 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 VI на “Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.”, приета 

с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г.: поземлен 

имот с идентификатор 62075.700.823 по нова кадастрална карта и кадастрални регистри, 

одобрени със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК и с 

номер по предходен план 700196, с площ от 5.000 дка, категория на имота при неполивни 

условия трета, с начин на трайно ползване Пасище, находящ се в землището на гр. Раковски, 

с ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, обл. Пловдив, в местността „ЯЧЕВ БРЯГ”, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 4806/22.11.2019 г. 

2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде учредено възмездно право на 

ползване върху следния имот – частна общинска собственост: поземлен имот с 

идентификатор 62075.700.823 по нова кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по 

предходен план 700196, с площ от 5.000 дка, категория на имота при неполивни условия трета, 

с начин на трайно ползване Пасище, находящ се в землището на гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 62075, 

община Раковски, обл. Пловдив, в местността „ЯЧЕВ БРЯГ”, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4806/22.11.2019 г.; 

3. Правото на ползване върху имота по т. 1 да бъде учредено в полза на „ИТЕР-КО“ ЕООД, 

ЕИК 2031121**, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдивска, ул. „Д. Ч.“ № **, представлявано от Управителя И. Я. С., за устройване на пчелин с 

над 10 пчелни семейства за срок от десет години. 

4. Правото на ползване върху имота по т. 1 да бъде учредено за сумата от 110,00 лева (сто 

и десет лева), платими ежегодно. 
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5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

изготвяне на заповед и сключването на договор. 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-2944-

1/14.08.2019 г. от „ИТЕР-КО“ ЕООД, с ЕИК 2031121**, със седалище и адрес на управление гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска, ул. „Д. Ч.“ № **, представлявано от Управителя И. Я. 

С., с което е заявено желаниe за ползване на имот – частна общинска собственост за 

устройване на пчелин, а именно:  

Поземлен имот с идентификатор 62075.700.823 по нова кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на 

АГКК и с номер по предходен план 700196, с площ от 5.000 дка, категория на имота при 

неполивни условия трета, с начин на трайно ползване „Пасище“, находящ се в землището на 

гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, обл. Пловдив, в местността „ЯЧЕВ БРЯГ”, актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 4806/22.11.2019 г.; 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството (ЗП) – пчелни семейства могат да се 

настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, 

физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти. Алинея 2 на същия 

дава право на общините да учредяват право на ползване за устройване на постоянни 

пчелини с над 10 пчелни семейства. Съгласно чл. 12 от ЗП за учредяване правото на ползване 

се прилагат разпоредбите на ЗОС, а ЗОС от своя страна, съгласно чл. 39, ал. 3 гласи: „В 

случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със 

закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, 

определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“ Съгласно НРПУРОИ възмездно право на ползване 

върху имоти и вещи – частна общинска собственост се учредява след решение на 

Общински съвет от кмета на общината без търг или конкурс в случаите, когато лицата, на 

които може да се учреди, са определени със закон. Цената за учредяване на възмездното 

право на ползване върху горецитирания имот следва да е съобразена с наемната цена за 

земи от I до IV категория включително – 22,00 лв/дка, съгласно чл. 3, т. 1 от Наредба за 

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

* * * 
 
Г-н Рангел Матански: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 140 

от 24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол 

№ 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост и провеждане 

на публичен търг с явно наддаване. Г-н Ячев. 

 

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

на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажбата на 

имот ЧОС при първоначална цена 256 лева.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, въпроси имате ли? Няма. В такъв случай, моля 

да гласуваме. 
 

 

 
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 № 104 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето 

с Протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост и 

провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 

от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел IІІ – Описание на 

имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2020 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение 

№ 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г. следният имот – частна 

общинска собственост: 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

ПИ 62075.34.27 по кад. карта на гр. 

Раковски, общ. Раковски, м. 

“Казаните“  

Нива 271 4812/10.03.2020  

 

II. Общински съвет Раковски дава съгласие да бъде продаден следният имот – частна 

общинска собственост:  

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

ПИ 62075.34.27 по кад. карта на гр. 

Раковски, общ. Раковски,  

м. “Казаните“  

Нива 271 4812/10.03.2020  

 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 50 

 

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

извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

IV. Общински съвет - Раковски oдобрява определената пазарна оценка на имота 

както следва: 

 за поземлен имот с идентификатор 62075.34.27, с площ 271 кв. м., находящ се в гр. 

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

4802/4812/10.03.2020 г. в размер на 256,00 лева. 

 

 V. Общински съвет - Раковски определя начална тръжна цена за имота, както следва: 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Начална тръжна 

цена (лв.) 

1 

ПИ 62075.34.27 по кад. карта на гр. 

Раковски, общ. Раковски,  

м. “Казаните“  

Нива 271 256,00  

 VI. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 

всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването 

на договор. 

 

 VII. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на 

настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. 

№ 94Й-221-5/11.07.2019 г. от Й. Г. З., ЕГН 730822****, с адрес гр. Пловдив, ул. “Н. Б.“ № * за 

закупуване на поземлен имот с идентификатор 62075.34.27, с площ 271 кв. м., находящ се в гр. 

Раковски, общ. Раковски, местността „Казаните“, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4812/10.03.2020 г. 

 Гореописаният имот е частна общинска собственост и молителят желае разширяване 

дейността си и увеличаване на работните места, което е в интерес на населението на 

Община Раковски.  

 От друга страна, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от 

разпореждане за предварително изпълнение на решението на общински съвет, което ще 

ускори действията при иницииране на процедурата по провеждането на публичен търг с явно 

наддаване за продажба на имота и получаване на постъпления в бюджета на Общината. 

 С началото на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г., удължените срокове за плащане на дължимите данъци и такси, няма парични 

постъпления в бюджета на Общината, което от своя страна доведе до застой на много от 

стартираните проекти в полза на обществото. Пример за такъв проект е затворена 

обществена поръчка на етап Решение за класиране на участниците за изграждане на Обект 

„Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. 

Секирово, община Раковски“ с прогнозна стойност от 425 000 лв. без ДДС. Сградата е 

предвидена за ученици от начален етап на обучение от I-IV клас. Проектирани са четири 

класни стаи от по 30 ученика всяка или 120 ученика за цялата сграда. Прогнозите са сградата 

да бъде въведена в експлоатация за началото на новата учебна година 2020/2021. Проектът се 

финансира изцяло с общински средства от бюджета, а липсата на постъпления е в ущърб на 

гражданите на територията на Община Раковски. 

 

* * * 
 
Г-н Рангел Матански: Осемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 142 от 

24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на 

Решение № 882, взето с протокол № 57/27.09.2019 год. на Общински съвет – Раковски и даване 

на съгласие за сключване на предварителен договор за покупко-продажба. Г-н Ячев. 
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Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажбата на имот 

ЧОС.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Имате ли коментари? /Няма./ В такъв случай, 

подлагам предложението на 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 – възд. 

се 

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 – против 

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 № 105 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изменение на Решение № 882, взето с протокол № 57/27.09.2019 год. на Общински 

съвет – Раковски и даване на съгласие за сключване на предварителен договор за покупко-

продажба. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 7 от Закона 

за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията и чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Раковски и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Изменя Решение № 882, взето с Протокол № 57/27.09.2019 год. на Общински съвет - 

Раковски в частта на т. 1:  
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 Било: 1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлени имоти 

1523(70010.501.1523) и част от улица с ос. точки 1831-30-41 и на ПУП-ПР за кв. 12 и за УПИ V-1523, 

кв. 12 и на кв. 12, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, съгласно чл. 

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ. 

 Става: 1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлени имоти 1523 

(70010.501.1523), за част от улица с ос. точки 1831-30-41 и за част от УПИ VII-озеленяване, кв. 12 и 

на ПУП-ПР за кв. 12 за УПИ V-1523, кв. 12 и на кв. 12, по плана на с. Стряма, Община Раковски, 

Пловдивска област, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 

16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ. 

 

 2. Изменя Решение № 882, взето с Протокол № 57/27.09.2019 год. на Общински съвет - 

Раковски в частта на т. 2: 

 

 Било: 2. Новообразуваният ПИ № 70010.501.1554, с площ 42 кв. м., за който се образува 

УПИ V-1553,1554,1555 отреден за „Жил. строителство” след изменение на кадастралния план и 

на ПУП-ПР да премине от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 от 

ЗОС. 

 Става: 2. Новообразуваните ПИ № 70010.501.1554, с площ 42 кв. м. и ПИ 70010.501.1555 с 

площ 25 кв. м., за които се образува УПИ V-1553,1554,1555, кв. 12 по плана на с. Стряма, 

Пловдивска област, отреден за „Жил. строителство” след изменение на кадастралния план и 

на ПУП-ПР да преминат от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 

от ЗОС. 

 

3. Дава съгласие Община Раковски да сключи предварителен договор за покупко-

продажба с П. Ц. П., ЕГН 750928****, с постоянен адрес гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, 

област Враца, ул. “Х. К.“ № ** за продажба на поземлен имот с проектен идентификатор № 

70010.501.1554, кв. 12, с площ от 42 кв. м. и поземлен имот с проектен идентификатор № 

70010.501.1555 , кв. 12, с площ от 25 кв. м., по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ. 

 

4. Общински съвет – Раковски одобрява пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 

3 от ЗОС от независим лицензиран оценител, която към 18.02.2020 г. е в размер на 1 008,00 лева 

и определя цена за прехвърляне правото на собственост на поземлен имот с проектен 

идентификатор № 70010.501.1554, кв. 12 с площ от 42 кв. м. в размер на 1 008,00 лева (хиляда и 

осем лева). 

 

5. Общински съвет – Раковски одобрява пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 

3 от ЗОС от независим лицензиран оценител, която към 18.02.2020 г. е в размер на 600,00 лева 

и определя цена за прехвърляне правото на собственост на поземлен имот с проектен 

идентификатор № 70010.501.1555, кв. 12 с площ от 25 кв. м. в размер на 600,00 лева (шестстотин 

лева). 

 

 6. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 

 

 7. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК.  

 

МОТИВИ: Със свое Решение № 882, взето с протокол № 57/27.09.2019 год., Общински съвет – 

Раковски е дал предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот 

1523 (70010.501.1523) и част от улица с ос. точки 1831-30-41 и на ПУП-ПР за кв. 12 и за УПИ V-1523, 

кв. 12 и на кв. 12, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област на основание 

Заявление, вх. № 94П-2477-1/28.08.2019 г. от П. Ц. П., с постоянен адрес гр. Бяла Слатина, общ. 

Бяла Слатина, област Враца, ул. “Х. К.“ № ** и Предложение (техническо задание).  

 Изменението на кадастралния план не е инициирано, тъй като възложителят заявява, че 

е подал неправилно и непълно Предложение (техническо задание) на база, на което е взето 

влязлото в сила Решение на Общински съвет – Раковски и моли същото да бъде изменено.  
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 Възложителят представя Предложение (техническо задание) за изменение на 

кадастрален план за поземлен имот 1523 (70010.501.1523), като се образуват нови поземлени 

имоти по границите на имота с проектен идентификатор № 70010.501.1554, с площ 42 кв. м. и 

с проектен идентификатор № 70010.501.1555 с площ 25 кв. м. Изменението на ПУП-ПР се състои 

в отпадане на УПИ V-1523 и образуване на нов УПИ V в кв. 12, който се отрежда за поземлени 

имоти № 501.1553, № 501.1554 и № 501.1555. 

 Възложителят на предложението (техническо задание) е собственик на поземлен имот 

1523, за който е отреден УПИ V в кв. 12.  

 Образуването на имотите е във връзка с искане на възложителя за закупуване на 

проектните имоти (501.1554 и 501.1555) и добавянето им към площта на УПИ V-1523 в кв. 12. 

 Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети, с изключение на изрично посочените закони или част от 

тях, сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти се удължават с един месец 

от отмяната на извънредното положение. Следователно, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, е 

налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на 

общински съвет, което ще ускори изработването и процедирането на проекта за изменение 

на ПУП и сключването на договор за покупко-продажба, което ще доведе до постъпване на 

средства в бюджета на Общината. С началото на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., удължените срокове за плащане на 

дължимите данъци и такси, няма парични постъпления в бюджета на Общината, което от своя 

страна доведе до застой на много от стартираните проекти в полза на обществото. Пример 

за такъв проект е затворена обществена поръчка на етап Решение за класиране на 

участниците за изграждане на Обект „Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, 

от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски“ с прогнозна стойност от 

425 000 лв. без ДДС. Сградата е предвидена за ученици от начален етап на обучение от I-IV 

клас. Проектирани са четири класни стаи от по 30 ученика всяка или 120 ученика за цялата 

сграда. Прогнозите са сградата да бъде въведена в експлоатация за началото на новата 

учебна година 2020/2021. Проектът се финансира изцяло с общински средства от бюджета, а 

липсата на постъпления е в ущърб на гражданите на територията на Община Раковски. С 

продажбата на имоти – общинска собственост, Общината ще има възможността да 

възобновява и изпълнява предвидените дейности и проекти. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Деветнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 144 от 

24.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 

г., във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост и провеждане на публичен 

търг с явно наддаване. Г-н Ячев, Вашата комисия. 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри продажба на имот - 

частна общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване при първоначална 

цена 2 050 лева за декар. 

 

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

разрешавам гласуването.  
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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 № 106 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето 

с Протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост и 

провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ и чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел IІІ – Описание на 

имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2020 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение 

№ 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г. следният имот – частна 

общинска собственост: 

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 
ПИ 03620.61.14 по кад. карта на с. 

Белозем, общ. Раковски 
Др. вид нива 5 344 1985/27.03.2009  

 

II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде продаден следният имот – частна 

общинска собственост:  
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Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 
ПИ 03620.61.14 по кад. карта на с. 

Белозем, общ. Раковски 
Др. вид нива 5 344 1985/27.03.2009  

 

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

извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

IV. Общински съвет - Раковски oдобрява определената пазарна оценка на поземлен 

имот с идентификатор 03620.61.14, с площ 5 344 кв. м., находящ се в гр. Раковски, общ. 

Раковски, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1985/27.03.2009 г. в размер на 3 

105,00 лева.  

 

V. Общински съвет Раковски определя начална тръжна цена на поземлен имот с 

идентификатор 03620.61.14, с площ 5 344 кв. м., находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 1985/27.03.2009 г. в размер на 10 955,20 лева.  

 

 VI. Общински съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 

всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването 

на договори. 

  

 VII. Общински съвет Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.  
             
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, вх. 

№26-05-5/02.03.2020 г. от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 11562****, със седалище и адрес на 

управление гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „П.“ № *, представлявано от 

Управителя – Г. Я. С., за закупуване на поземлен имот с идентификатор 03620.61.14, с площ 5 

344 кв. м., находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1985/27.03.2009 г. 

 Гореописаният имот е частна общинска собственост и дружеството желае 

разширяване дейността си и увеличаване на работните места, което е в интерес на 

населението на Община Раковски.  

 Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети, с изключение на изрично посочените закони или част от 

тях, сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти се удължават с един месец 

от отмяната на извънредното положение. Следователно, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, е 

налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на 

общински съвет, с цел стартиране на процедурата по ЗОС и провеждане публичен търг за 

продажбата на имота, което ще доведе до постъпване на средства в бюджета на Общината.  

 С началото на извънредното положение бяха удължени и срокове за плащане на 

дължимите данъци и такси, което се отрази върху постъпления в бюджета на Общината, а това 

доведе до застой на много от стартираните проекти в полза на обществото. Пример за такъв 

проект е затворена обществена поръчка на етап Решение за класиране на участниците за 

изграждане на Обект „Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, от кв. 63 по ПУП 

на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски“ с прогнозна стойност от 425 000 лв. без ДДС. 

Сградата е предвидена за ученици от начален етап на обучение от I-IV клас. Проектирани са 

четири класни стаи от по 30 ученика всяка или 120 ученика за цялата сграда. Прогнозите са 

сградата да бъде въведена в експлоатация за началото на новата учебна година 2020/2021. 

Проектът се финансира изцяло с общински средства от бюджета, а липсата на постъпления 

е мотив за замразяване на всички строителни дейности, което е само в ущърб на гражданите 

на територията на Община Раковски. С продажбата на имоти – общинска собственост, 
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Общината ще има възможността да възобновява и изпълнява предвидените дейности и 

проекти. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Двадесета точка е: Предложение с Вх. № ОбС - 156 от 08.04.2020 г.  от 

Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно изменение на Решение № 496, 

взето с протокол № 32/29.12.2017 г. Г-н Марин, Вашата Комисия. 

 

Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме изменението на Решение № 496, взето с протокол № 32/29.12.2017. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Колеги, имате ли коментари по предложението? 

/Няма./ В такъв случай, разрешавам гласуването.  

 

 

 
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 – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 107 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изменение на Решение № 496, взето с протокол № 32/29.12.2017 г.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Изменя двете тирета на Точка 1 от Решение № 496, взето с протокол № 32/29.12.2017 г., 

както следва:  
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 „- стаи № 13 и № 14 с обща площ от 12,2 кв. м., находящи се на Първи етаж, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 792/05.07.2001 г., представляващ част от 

Административна сграда, ситуирана в УПИ V-497 от кв. 144 по плана на гр. Раковски, местност 

Нов център, ул. „Детелина“ № 2;  

 

 - стаи № 7, № 12, № 13 и № 14 с обща площ от 62,8 кв.м. находящи се на Втори етаж, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 5/18.04.1997 г., част от Административна 

сграда, ситуирана в УПИ V-497 от кв. 144 по плана на гр. Раковски, местност Нов център, ул. 

„Детелина“ № 2;“ 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение, като 

сключи Анекс за отразяване на изменението към Договор за учредяване на безвъзмездно 

право на ползване с дата 08.01.2018 г., сключен между Община Раковски и Областна Дирекция 

„Земеделие“, гр. Пловдив.  

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 

от АПК.  

 

МОТИВИ: Решение № 496, взето с протокол № 32/29.12.2017 г. на Общински съвет – Раковски е 

постановено във връзка с постъпило Заявление с Вх. № 24-09- 31/22.11.2017 г. от ВЕЛИНА 

ПАНЧЕВА, в качеството си на Директор ОД „Земеделие“, гр. Пловдив.  

 Общински съвет – Раковски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 12, ал. 3 

и 4, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 19 и чл. 54, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ е учредил 

безвъзмездно право на ползване в полза на Общинска служба по „Земеделие“, гр. Раковски 

за срок от 5 (пет) година, върху части от Административна сграда (бивше АПК), ситуирана в 

УПИ V-497 от кв. 144 по плана на гр. Раковски, а именно: Стаи с № 2 и № 4 от първи етаж на 

административната сграда и стаи с № 4, № 6, № 8 и № 13, от втори етаж на административната 

сграда.  

 В изпълнение на Решението на Общински съвет – Раковски между Община Раковски и 

Областна Дирекция „Земеделие“, гр. Пловдив е сключен Договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с дата 08.01.2018 г.  

 При прочита на посоченото решение на Общински съвет Раковски и при извършена 

проверка на място в административната сграда, се констатира, че в същото са допуснати 

технически грешки при посочване номерата на стаите, които в действително се ползват от 

Общинска служба „Земеделие“ – гр. Раковски.  

 

 

Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети, с изключение на изрично посочените закони или част от 

тях, сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти се удължават с един месец 

от отмяната на извънредното положение. Следователно, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е 

налице е необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на 

общински съвет, като бъде коригирана констатираната грешка в номерата на стаите и 

договора сключен с Директора на ОД „Земеделие“, гр. Пловдив отразява действителността. 

 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Двадесет и първа точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 158 

от 09.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
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собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол 

№ 5/31.01.2020 г., във връзка с отдаване под наем на имот - частна общинска собственост за 

здравни дейности. Г-н Ячев. 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри предложението за 

отдаване под наем на имота. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Вашата комисия е била подложена на на сериозно 

напрежение за тази сесия. Колеги, имате ли коментари? /Няма./ В такъв случай, разрешавам 

гласуването.  

 

 

 
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 № 108 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48 на Общински съвет – Раковски, взето 

с протокол № 5/31.01.2020 г., във връзка с отдаване под наем на имот - частна общинска 

собственост за здравни дейности. 

 

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 и 

чл. 20, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски, във връзка с чл. 2, т. 5 от Наредбата за базисните (начални) 

цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел ІV “Описание 

на имотите, които общината предлага за управление и отдаване под наем през 2020 г.“ на 

“Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 

г.”, приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г.: 

лекарски кабинет с площ от 12,00 кв. м. /дванадесет квадратни метра/, представляващ част от 

Първи етаж на „Сграда-поликлиника“, находяща се в поземлен имот № 66, за който е 

образуван УПИ XI, кв. 53 по ПУП на гр. Раковски, с административен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, ул. „Люлин“ № 28, актувана с Акт за частна общинска собственост № 

3985/18.09.2015 г., 

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

конкурс следният имот – частна общинска собственост: лекарски кабинет с площ от 12,00 кв. 

м. /дванадесет квадратни метра/, представляващ част от Първи етаж на „Сграда-

поликлиника“, находяща се в поземлен имот № 66, за който е образуван УПИ XI, кв. 53 по ПУП 

на гр. Раковски, с административен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. 

„Люлин“ № 28, актувана с Акт за частна общинска собственост № 3985/18.09.2015 г.  

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

Община Раковски и ЕТ „Д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – АИППМП“, ЕИК 11553****, със седалище гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Л.“ № **, физическо лице търговец – Н. К. на имота 

описан в т. 1 и т. 2 от настоящето Решение, за срок от 10 (десет) години. 

4. Общински съвет – Раковски определя месечна наемна цена за имота описан в т. 1 и т. 

2 от настоящето Решение в размер на 24,00 лв. (двадесет и четири лева) без ДДС и 28,20 лв. 

(двадесет и осем лева и двадесет стотинки) с ДДС. 

5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

изпълнение на Решението.  

6. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 

от АПК.  

 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 26-576-

1/12.03.2020 г. от ЕТ „Д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – АИППМП“,ЕИК 11553****, със седалище гр. Раковски, 

общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Л.“ № **, физическо лице търговец – Н. К., с което е заявено 

желаниe за ползване на помещение - лекарски кабинет, находящо се на Първи етаж на 

„Сграда-поликлиника“, гр. Раковски, кв. Секирово, ул. „Л.“ № **, във връзка с извършване на 

лечебна дейност по договор с НЗОК. Същото лице има сключен Договор за наем на 

помещението от 2015 г., който договор изтича на 01.06.2020 г.  

Съгласно 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 за здравни, 

,образователни и социални дейности за задоволяване съответните нужди на населението“ 

Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети по ЗОС (с изключения на производствата по глава трета – 

отчуждителните производства) сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти 

се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение. Следователно, на 

основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на решението на общински съвет, което ще ускори действията по сключването на 

договор за наем на помещението – лекарски кабинет с д-р Н. К., който ще продължи 

практиката си на територията на Община Раковски и ще предоставя здравни услуги на 

гражданите. 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и втора точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС - 

167 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно даване 
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на съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно 

наддаване, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол 

№ 5/31.01.2020 г. Г-н Ячев.  

 

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

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

продажба на имот частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Имате ли коментари, колеги? Няма. В такъв случай 

разрешавам гласуването. 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17       

Против: 0          

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 – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 109 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Даване на съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост чрез 

публичен търг с явно наддаване, включен в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и 

чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 
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I. Общински съвет Раковски дава съгласие да бъде продаден следният имот – частна 

общинска собственост:  

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв.м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 

№ 502.2422 за който е образуван 

УПИ I, в квартал № 531 по ПУП на гр. 

Раковски, община Раковски 

Търговски дейности 763 1015/16.07.2003  

 

 III. Общински съвет Раковски дава съгласие продажбата на имота описан в т. I от 

настоящето Решение да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

IV. Общински съвет Раковски oдобрява пазарната оценка на имота описан в т. I от 

настоящето Решение в размер на 21 364,00 лева. 

 

 V. Общински съвет Раковски определя начална тръжна цена за продажба на имота 

описан в т. I от настоящето Решение в размер на 21 364,00 лева. 

 

 VI. Общински съвет Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 VII. Общински съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 

всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването 

на договор за покупко-продажба.  
 

МОТИВИ: Имот № 502.2422 за който е образуван УПИ I, в квартал № 531 по ПУП на гр. Раковски 

е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г., приета с Решение № 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол 

№ 5/31.01.2020 г. 

 Гореописаният имот е частна общинска собственост. Чрез продажбата му ще се 

реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

 

 На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане за 

предварително изпълнение на решението на общински съвет, което ще ускори действията при 

иницииране на процедурата по провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имота и получаване на постъпления в бюджета на Общината. 

 С началото на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г., удължените срокове за плащане на дължимите данъци и такси, няма парични 

постъпления в бюджета на Общината, което от своя страна доведе до застой на много от 

стартираните проекти в полза на обществото. Пример за такъв проект е затворена 

обществена поръчка на етап Решение за класиране на участниците за изграждане на Обект 

„Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. 

Секирово, община Раковски“ с прогнозна стойност от 425 000 лв. без ДДС. Сградата е 

предвидена за ученици от начален етап на обучение от I-IV клас. Проектирани са четири 

класни стаи от по 30 ученика всяка или 120 ученика за цялата сграда. Прогнозите са сградата 

да бъде въведена в експлоатация за началото на новата учебна година 2020/2021. Проектът се 

финансира изцяло с общински средства от бюджета, а липсата на постъпления е в ущърб на 

гражданите на територията на Община Раковски. 
 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и трета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС - 

164 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

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

собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48, взето с протокол № 5 от 31.01.2020 г. във връзка 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 62 

 

с продажба на имот – частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс. Г-н 

Ячев. 

 

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

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

конкурс за имот в местността „Савака“ – село Момино село. Предложението на Комисията е 

2 050 лева на декар – цена на имот. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря Ви, г-н Ячев! Други коментари имате ли? /Няма./ В такъв случай, 

разрешавам гласуването! 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19       

Против: 2          

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 – против 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 110 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2020 г.” приета с Решение № 48, взето с протокол № 5 от 31.01.2020 

г. във връзка с продажба на имот – частна общинска собственост чрез публично оповестен 

конкурс. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, чл. 8, ал. 9, изр. второ 

и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 58, ал. 1, чл. 83, ал. 1 и ал. 2, чл. 84 във връзка с 

чл. 111 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

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

 

Р Е Ш И: 
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 I. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел IІІ – Описание на 

имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2020 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.”, приета с Решение 

№ 48 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 5/31.01.2020 г. следният имот – частна 

общинска собственост: поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175, с площ 5021 кв. м., с 

НТП „Друг вид земеделска земя“, находящ се в с. Момино село, Община Раковски, Пловдивска 

област, местността „Савака”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

4815/10.03.2020 г. 

 II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да се извърши продажба на поземлен 

имот с идентификатор № 48948.39.175, с площ 5021 кв. м., с НТП „Друг вид земеделска земя“, 

находящ се в с. Момино село, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Савака”, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 4815/10.03.2020 г. чрез публично оповестен 

конкурс.  

 III. МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  

1. Имотът се продава с предназначението да се извършва спортна дейност по стрелба със 

стрелково оръжие и тази дейност не може да бъде променяна най-малко 10 години. 

2. Кандидатите да са регистрирани, като спортен клуб за развитието на спорта стрелба и 

трябва да имат членове, които не могат да бъдат по-малко от 20 души. 

3. Спортният клуб да бъде член на лицензираната спортна федерация по стрелба в РБ по 

смисъла на ЗАКОН за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр.86, от дата 18.10.2018 г.) – 

ЗФВС и приложимите подзаконови нормативни актове. 

4. Спортният клуб да бъде в вписан в публичния регистър на министъра на младежта и спорта 

съгласно ЗФВС и приложимите подзаконови нормативни актове. 

5. Спортният клуб да има участия в спортни състезания при условия и по ред, определени от 

спортната федерация по стрелба не по-малко от 3 години назад. 

6. Имотът да се приведе, като лицензиран обект - открито стрелбище в срок 4 (четири години) 

от датата на сключване на договора за продажба.  

 IV. Общински съвет Раковски одобрява изготвената препоръчителна пазарна оценка в 

размер на 4 047,00 лева. 

 V. Общински съвет Раковски определя минимална конкурсна цена в размер на 

10 293,05 лева.  

 VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:  

 

 1. КРИТЕРИЙ ЦЕНА (Конкурсна цена в лева, без ДДС)  

 Тежестта на този критерий се определя по формулата: Цт=Цп/Цнкц  

където: 

 Цт – тежест на критерия цена 

 Цп – предложената цена 

 Цнкц – начална конкурсна цена 

 

 2. КРИТЕРИЙ БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

 По този критерий всяка оферта трябва, да покаже спортният клуб по стрелба, който 

представлява, колко броя членове има. Доказва се чрез официалните документи постъпили  

заедно с представените с оферти. Предпочита се клубът с по-голяма членска маса и 

пожелателно да са минимум 20 души. 

 Тежестта на този критерий се определя по формулата Бс=Бчл/20 където: 

 Бс – тежест на броя на състезателите 

 Бчл – броя на членовете на клуба 

 20 – коефициент за предпочитания минимален брой членове 

 

 3. КРИТЕРИЙ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРОЯВИ 

 Взимат се предвид броя на участието във вътрешни и международни състезания през 

2017, 2018 и 2019 година. Изискването е поне два пъти в годината, стрелковият клуб да е участвал 

в състезания, за да покаже действителен спортен живот. 
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 Доказва се и информацията се извлича от официалните документи представени към 

офертата. 

 Тежестта на този критерий се определя по формулата Спр=Сдсп/6 където:  

 

 Спр – тежест на състезателните прояви 

 Сдсп – броя на действителното участие в състезателни прояви 

 6 - коефициент на задължителност 

 

 4. КРИТЕРИЙ НАГРАДИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ 

 Този критерий не е задължителен за допускане до участие в конкурса и оценка на 

всички оферти. По него се премират само кандидатите, които имат действителни постижения 

и ги докажат със съответните документи. 

 Тежестта на този критерий се определя по следния начин: 

 - за всеки медал от световно първенство: 60 т. златен, 55 т. сребърен, 50 т. бронзов; 

 - за всеки медал от европейско първенство: 50 т. златен, 45 т. сребърен, 40 т. бронзоов; 

 - за всеки медал от републиканско първенство: 40 т. златен, 35 т. сребърен, 30 т. бронзов; 

 - за грамота от вътрешни състезания: първо място 20 т., второ място 15 т. трето място 10 

т. 

 Критерият се обозначава като КНагради.Неговата тежест се определя като сбор от 

получените точки по отделните видове медали. 

 

 5. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 Първо се определи общия брой на точките спечелени от кандидатите по отделните 

критерии по формулата: S=Цт+Бс+Спр+ КНагради  

 Офертите се подреждат по броя на спечелените точки. 

 За спечелил конкурса се определя кандидатът чиято оферта е класирана на първо 

място с най-голям брой точки. 

 

 VII. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

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

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпила Молба с инвестиционно 

намерение за облагородяване на поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175, с площ 

5021 кв. м., с НТП „Друг вид земеделска земя“, находящ се в с. Момино село, Община 

Раковски, Пловдивска област, местността „Савака”, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4815/10.03.2020 г.  

 Известно е, че имотът преди повече от 50 години е бил оформен като открито бойно 

стрелбище. По данни от местните жители, в миналото съоръжението е експлоатирано от 

бившата „Организация за съдействие на отбраната“, която е провеждала учебни стрелби с 

бойни боеприпаси и различни видове стрелково оръжие. Това съоръжение съществува и в 

момента, налични са бетонна площадка за прострелване на оръжието, гнезда за полагане на 

упори за оръжието, проектилозадържащи валове. Не е без значение, че разположението и 

локацията са съобразени с условията за безопасни отстояния спрямо населени места. 

Съоръжението понастоящем е изоставено, не се стопанисва, а конфигурацията му не 

позволява да се извършва земеделска дейност. С известно новиране съоръжението може да 

се приведе в съответствие с нормативните изисквания за функционирането като стрелбище 

по смисъла на Наредба № V-12-299/16.09.2013г. УРИЕСО – открити спортни стрелбища извън 

урбанизираните територии. Наличието на функциониращ обект „Стрелбище“ освен за 

нуждите на личния състав на полицията би бил от огромна полза за развитието на спортни 

умения по стрелкови спортове от всички заинтересувани жители на общината. Община 

Раковски няма ресурсите и възможностите да инвестира в имота за реализиране на свое 

мероприятие, поради неблагоприятното му разположение далеч от застроителните граници, в 
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откритото поле на Момино село местността „Савака“. От друга страна би било недалновидно 

съществуващо съоръжение да не се експлоатира по предназначение, а да бъде оставено на 

саморазрушаване. Реализирането на стрелбище в имота е нормативно допустимо, поради 

което може да бъде проведен публично оповестен конкурс за продажбата му.  

 Намирам предложението за целесъобразно. Считам, че от едно изоставено място, за 

което общината не може да полага активни грижи, чрез продажбата му ще реализира 

приход, ще спомогне за неговото благоустрояване превръщайки го купувача в лицензирано 

стрелбище. Освен това ще бъде задоволена съществена служебна нужда на РПУ Раковски, а 

зачестилото посещение на полицейски служители ще ограничи незаконосъобразните 

действия на недобросъвестни лица. 

 Съгласно изискването на чл. 83 ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски, Общинският съвет 

е органът, който трябва да вземе решение за провеждане на публично оповестен конкурс за 

продажба на имот, когато освен цената съществуват специфични изисквания към предмета 

на сделката и сключването и изпълнението ѝ са подчинени на определени условия.  

 На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане за 

предварително изпълнение на решението на общински съвет, което ще ускори действията при 

иницииране на процедурата и съответното и провеждане и постъпления на средства в 

бюджета на Общината. 

 С началото на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г., удължените срокове за плащане на дължимите данъци и такси, няма 

парични постъпления в бюджета на Общината, което от своя страна доведе до застой на 

много от стартираните проекти в полза на обществото. Пример за такъв проект е затворена 

обществена поръчка на етап Решение за класиране на участниците за изграждане на Обект 

„Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367 Училище, от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. 

Секирово, община Раковски“ с прогнозна стойност от 425 000 лв. без ДДС. Сградата е 

предвидена за ученици от начален етап на обучение от I-IV клас. Проектирани са четири 

класни стаи от по 30 ученика всяка или 120 ученика за цялата сграда. Прогнозите са сградата 

да бъде въведена в експлоатация за началото на новата учебна година 2020/2021. Проектът се 

финансира изцяло с общински средства от бюджета, а липсата на постъпления е в ущърб 

на гражданите на територията на Община Раковски. 

 

/18:06 – г-н Костадин Иванов излиза от залата./ 

 

* * * 
Г-н Рангел Матански: Двадесет и четвърта точка от Дневния ред е: Доклад с Вх. № ОбС - 160 

от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Раковски. Г-н Марин. 

 

Г-н Пламен Марин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме Доклада за Наредбата. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, имате ли коментари? Няма. Да гласуваме! 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 19       

Против: 0          

Възд.се: 1 
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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 –  

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 № 111 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 

от ЗНА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2, чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

Община Раковски. 

 

 

 

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:  

 

 1. в ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават; 

 2. в ал. 1 думите „30 октомври“ се изменят на „31 октомври“‘ 

 3. в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават. 

 4. Създава се нова ал. 5:  

 „(5) През 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата 

за битови отпадъци за цялата година.  

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Тази наредба влиза от деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община 

Раковски. 

§ 3. § 1, т. 4, относно чл. 16, ал. 5, се прилага до отмяна на извънредното положение.  
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Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № 111, взето с 

Протокол № 7/22.04.2020 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет . 

 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски 

след влизане в сила на Решението с което е приета. 

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

IV. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

МОТИВИ:  
 
1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 

 

 Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата в частта за 

сроковете за плащане на такса битови отпадъци към Община Раковски.  

 В ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 

24.03.2020 г.: През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка 

върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата 

година. 

 Направеното изменение в сроковете за предплащане на данъка върху недвижимите 

имоти или данъка върху превозните, предполага и облекчение в срокове за предплащане на 

такса битови отпадъци за цялата година и получаване на отстъпка от 5 на сто, като срока до 

„30 април“ би бил и предпоставка за струпване на много хора на едно място. 

С цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, следва обществената 

консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а 

именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок.  

Изключителността се налага и поради друго обстоятелство, свързано със самия 

предмет на обществената консултация. Законодателят въвежда инструмента на обществена 

консултация, за да се даде възможност на обществото, което е пряко засегнато от 

нормативните промени, да вземе отношение в регулирането на обществените отношения с 

цел да се разгледат в дълбочина същността и причините за изменението, подпомагайки 

законодателя да вземе своето целесъобразно решение. В тази връзка, промените, които се 

налагат в настоящия случай са продиктувани от една обща цел: предприемане на адекватни 

и извънредни мерки с цел подпомагане и улеснение на гражданите по време на пандемията 

от COVID-19 и до отмяна на извънредното положение.  

 

Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗМДТ таксата за битови услуги се заплаща по ред, определен 

от общинския съвет.  

Правилото на чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата гласи, че таксата се заплаща на две 

равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, в която е 

дължим. 

Според ал. 2, на предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. Първата алинея въвежда задължения за действие, а втората е с 

благоприятстващ характер. От тази гледна точка, т. нар. „предварително заплащане на 

таксата“ е право на субектите и поради това не е редно да се ограничава сначална дата за 

извършване на описаното действие.  

Съществува пропуск при въвеждане на крайната дата за изпълнение на задължението - 

30 октомври. Месец октомври е 31 дни, което само би заблудило или объркало гражданите.  

 

 Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на решението на общински съвет, което ще ускори действията при въвеждане на 

предложената отстъпка в системата на отдел „местни данъци и такси“ от 5 на сто и 

незабавното и прилагане след 30 април. Съгласно сега действащата разпоредба, краен срок 
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за получаване на отстъпка от 5 на сто при предварително заплащане на таксата за битови 

услуги е 30 април, като нормалният срок до влизане в сила на решението на общински съвет, 

би довело до създаване на срок, в който гражданите няма да могат да се възползват от 

отстъпката от 5 на сто.  

Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК „в административния акт се включва разпореждане за 

предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето 

на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при 

опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако 

от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, 

или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.“ 

 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Раковски – за предприемане на адекватни и извънредни мерки с цел 

подпомагане и улеснение на гражданите по време на пандемията от COVID-19. 

Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. 

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

официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 

лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Местни данъци и такси“, 

Зам.-кмет на Община Раковски - Татяна Бакова и Отдел „Правен“ на Община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и 

администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска 

администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни 

актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

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

 

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 

Основната цел на предложеното изменение се изразява в предприемане на адекватни и 

извънредни мерки с цел подпомагане и улеснение на гражданите по време на пандемията от 

COVID-19 и до отмяна на извънредното положение. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане 

на баланс между направените промени със Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение (приет и публикуван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на 

българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз. 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg, на 25.03.2020 г. 
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* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Двадесет и пета точка: Предложение с Вх. № ОбС - 161 от 16.04.2020 г.  

от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно предоставяне на 

Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за безвъзмездно 

стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена водопровдна мрежа и съоръжения 

на територията на Община Раковски. Г-н Ячев, становището на Вашата комисия. 

 

/18:06 – г-н Костадин Иванов влиза в залата./ 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме предложението. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, имате ли коментари по предложението? 

Няма. В такъв случай го подлагам на гласуване.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21       

Против: 0          

Възд.се: 0  

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за 

безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена водопровдна мрежа 

и съоръжения на територията на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 

4, буква „б” и чл. 198о, ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, и Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., сключен между „Асоциация по В и 

К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

стр. 70 

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив - чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ и чл. 60, ал. 1  и ал. 

2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, 

представляващи, съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-203/08.02.2019 г. на ДНСК София: 

Строеж: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски“ 

подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Шишманци, община Раковски“, 

находящ се: с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив  

2. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия в 

изпълнение на настоящото решение, като след влизането му в сила изпрати същото на 

„Асоциация по В и К на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

МОТИВИ: Видно от Разрешение за ползване № СТ-05-203/08.02.2019 г. на ДНСК София, на 

Община РАКОВСКИ е разрешено ползването на СТРОЕЖ:„Рехабилитация на водопроводна 

мрежа на населени места от Община Раковски“ подобект: „Реконструкция на водопроводна 

мрежа на с. Шишманци, община Раковски“, находящ се: с. Шишманци, община Раковски, 

област Пловдив  

Стойностите на активите са заведени в баланса на Община Раковски. 

 Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, ал. 1: Публична общинска собственост 

са:  

„4. водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение 

на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни от В и К 

операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване 

и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на 

сдруженията за напояване:  

а) водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за 

отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез 

които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по 

чл. 13 ал. 1 т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в 

урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите 

на потребителите;  

б) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните 

територии и отвеждащите канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и 

пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват потребителите 

на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13 ал. 1 т. 7.” 

Съгласно чл. 198о ал. 1 от Закона за водите: Стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на 

потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на Закона за 

водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Съгласно чл. 198о ал. 4 т. 4 от Закона за водите: Асоциацията по В и К чрез председателя 

й или общинският съвет чрез кмета на общината предоставя на съответния В и К оператор 
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правото да извършва дейностите по ал. 1 чрез възлагане по реда на Закона за водите и на 

Закона за концесиите за обектите, посочени в чл. 19 ал. 1 т. 4 б. „а“ и „б“ и ал. 2.  

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., 

сключен между „Асоциация по В и К на обособената територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, в чл. 4 

т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ предвижда предоставяне на публичните активи и операторът е длъжен да ги 

приеме, като между страните се сключва анекс.  

 Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети, с изключение на изрично посочените закони или част от 

тях, сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти се удължават с един месец 

от отмяната на извънредното положение. При евентуална авария на цитираните В и К 

системите и съоръженията, Община Раковски не е в състояние да отстрани възникналия 

проблем, което би застрашило здравето и ежедневните потребностите на гражданите. 

Следователно, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане 

за предварително изпълнение на решението на общински съвет, поради необходимостта от 

прехвърляне на активите за стопанисване от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Пловдив. 

 

* * * 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и шеста точка: Предложение с Вх. № ОбС - 162 от 16.04.2020 г.  

от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно предоставяне на Оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, 

поддържане и експлоатация на изградена водопровдна мрежа и съоръжения на територията 

на Община Раковски. Г-н Ячев. 

 

/18:09 – г-н Петър Антонов излиза от залата./ 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме предложението. Становището на Комисията е положително.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, имате ли коментари по това предложение? 

Няма. Разрешавам гласуването!  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20       

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 –  

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 № 113 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, за 

безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена водопровдна мрежа 

и съоръжения на територията на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 

4, буква „б” и чл. 198о, ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, и Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., сключен между „Асоциация по В и 

К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив - чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ и чл. 60, ал. 1 и ал. 

2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, 

представляващи, съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-241/28.11.2019 г. на ДНСК 

София - Строеж:„Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община 

Раковски“ Подобект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, община 

Раковски“   

2. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия в 

изпълнение на настоящото решение, като след влизането му в сила изпрати същото на 

„Асоциация по В и К на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК.  

 

МОТИВИ: Видно от Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-241/28.11.2019 г. на ДНСК София, 

на Община РАКОВСКИ е разрешено ползването на СТРОЕЖ:„Реконструкция на водопроводна 

мрежа на населени места от община Раковски“ Подобект: „Реконструкция на 

водопроводната мрежа на с. Момино село, община Раковски“   

Стойностите на активите са заведени в баланса на Община Раковски. 
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 Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, ал. 1: Публична общинска собственост 

са:  

„4. водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение 

на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни от В и К 

операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване 

и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на 

сдруженията за напояване:  

а) водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за 

отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез 

които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по 

чл. 13 ал. 1 т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в 

урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите 

на потребителите;  

б) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните 

територии и отвеждащите канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и 

пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват потребителите 

на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13 ал. 1 т. 7.” 

Съгласно чл. 198о ал. 1 от Закона за водите: Стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на 

потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на Закона за 

водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Съгласно чл. 198о ал. 4 т. 4 от Закона за водите: Асоциацията по В и К чрез председателя 

й или общинският съвет чрез кмета на общината предоставя на съответния В и К оператор 

правото да извършва дейностите по ал. 1 чрез възлагане по реда на Закона за водите и на 

Закона за концесиите за обектите, посочени в чл. 19 ал. 1 т. 4 б. „а“ и „б“ и ал. 2.  

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., 

сключен между „Асоциация по В и К на обособената територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, в чл. 4 

т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ предвижда предоставяне на публичните активи и операторът е длъжен да ги 

приеме, като между страните се сключва анекс.  

Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на 

всички актове на общинските съвети, с изключение на изрично посочените закони или част от 

тях, сроковете за тяхното обжалване от заинтересованите субекти се удължават с един месец 

от отмяната на извънредното положение. При евентуална авария на цитираните В и К 

системите и съоръженията, Община Раковски не е в състояние да отстрани възникналия 

проблем, което би застрашило здравето и ежедневните потребностите на гражданите. 

Следователно, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане 

за предварително изпълнение на решението на общински съвет, поради необходимостта от 

прехвърляне на активите за стопанисване от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Пловдив. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 163 

от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно съгласуване 
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на актуална дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. Г-н Марин, заповядайте! 

 

Г-н Пламен Марин: Комисията разгледа предложението и предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме предложението със седем гласа – ЗА.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Коментари имате ли, колеги? /Няма./ В такъв 

случай разрешавам гласуването!  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20       

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 –  

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 № 114 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Съгласуване на актуална дългосрочна програма за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закон за енергията 

от възобновяеми източници. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Декларира, че разработената Дългосрочна програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива, отговаря на Плана за развитие на 

Общината. 

 

2. Съгласува разработената програма от Община Раковски във връзка с изпълнение на 

чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Програмата е 
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разработена при отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за 

развитие на съответните райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионално развитие и 

перспективите им за устойчиво икономическо развитие. 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници местните 

органи следва да имат разработени краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ. 

Програмите се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на 

регионалните планове за развитие на съответните райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за 

регионално развитие и перспективите им за устойчиво икономическо развитие.  

Община Раковски е подготвила проектно предложение на разработена актуална дългосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 

период 2020-2030 година, разработена съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г. 

Едно от основните изисквания е Общински съвет Раковски да съгласува проектното 

разработената дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 150 

от 27.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно промяна в 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-

2020 г. и други целеви средства. Г-жо Гечева. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 

Раковски да приеме извършена промяна на разпределението на следствата от целевата 

субсидия и да бъде извършена промяна на разпределението на други целеви средства по 

ПМС – 348.  

 

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

преминем към гласуване! Като в случай, че решението се приеме, се допуска предварително 

изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20       

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  

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 № 115 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна в разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2020 г. и други целеви средства.. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси 

и чл. 22 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, ПМС № 348 от 18.12.2019 г. и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК.  

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски приема да бъде извършена промяна на 

разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, 

увърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2020, съгласно Приложение № 1. 

2. Общински съвет – Раковски приема да бъде извършена промяна на 

разпределението на други целеви средства по ПМС № 348 от 18.12.2019, съгласно 

Приложение № 2. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК.  

 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 

Приложение № 1 – Промяна разпределението на целевата субсидия за капиталовите 

разходи,  утвърдена със ЗДБРБ -2020 г на Община Раковски; 

Приложение № 2 – Промяна на разпределение на собствените бюджетни средства – 

Други целеви по ПМС № 348 от 18.12.2019  

 

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси и чл. 22 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 ПМС № 348 от 

18.12.2019, предлагам да бъде извършена промяна на разпределението на средствата от 

целевата субсидия за капиталови разходи, увърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2020, съгласно 

Приложение № 1 и на други целеви средства, съгласно Приложение № 2. 
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Промяната в разчета за капиталовите разходи, финансирани със средства от 

целевата субсидия в Приложение № 1 е разработена по параграфи, функции, дейности 

и  обекти, в съответствие с единната бюджетна класификация. Промените са: 

I. ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

• Увеличение в дейност 603 – ВиК,  в размер на /+/54 360лв – Обект „Реконструкция и 

доизграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чалъкови, общ. 

Раковски – II етап“ – ПРОЕКТИРАНЕ. За сметка на средства от целевата субсидия за 

капиталови разходи. 

• Увеличение в дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в 

размер на /+/40 270лв - Обект „Отводнителна канавка по улица „1-ва“ в с. Момино 

село, община Раковски. За сметка на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи. 

• Намаление в дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в 

размер /-/58 630 лв. - Обект „Направа на изкуствени неравности“ – /-/35 572 лв.; Обект 

„Изграждане и ремонт на тротоарни настилки и полагане на бордюри в град 

Раковски“ /-/ 23 058 лв. за сметка на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи. 

• намаление в дейност 622 – Озеленяване в размер на /-/ 36 000лв - обект „Ограда на 

парк Руя, град Раковски“, за сметка на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи. 

 

Причините наложили промяната в разпределението на целевата субсидия за 

капиталови разходи е следната: 

1. Във връзка превенция срещу наводнения е необходимо да се изгради отводнителна 

канавка по улица „1-ва“ в с. Момино село, община Раковски. Същата ще отводнява 

част от прилежащите улици. 

2. Относно отпадането на необходимостта от изграждане на ограда на парк „Руя“ към 

настоящия момент е факта, че има подаден проект към МИГ-Раковски за цялостна 

реконструкция на парка. При стартиране на проекта оградата ще бъде съобразена 

с проекта. 

3. Направата на изкуствени неравности на територията на община Раковски ще бъде 

реализирана на по-късен етап, при подходящи метеорологични условия с местни 

средства.  

 

Промяната в разпределението на другите целеви средства в Приложение № 2 е 

разработена по параграфи, функции, дейности и обекти, в съответствие с единната 

бюджетна класификация. Промените са: 

II. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА  

• Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа 

-    Обект „Реконструкция на 5 улици – улица „Река Сребра“, улица „Плодородие“, 

улица „Предел“, улица „Осми март“, улица „Виктор Юго“ на стойност 1 000 000 лв. От 

тези целеви средства 200 000 лв. ще бъдат разходвани за направа на бордюри и 

тротоари на част от  горецитираните улици, а 800 000 лв. ще бъдат заложени по плана 

на ОП „Благоустрояване и превенция“ за реконструкция на улица „река Сребра“, 

улица „Плодородие“, улица „Предел“, улица „Осми март“, улица „Виктор Юго“. 

 

Причините наложили промяната в разпределението на другите капиталови разходи е 

следната: 

200 000 лв. от предвидените 1 000 000 лв. за „Реконструкция на 5 улици – улица „Река 

Сребра“, улица „Плодородие“, улица „Предел“, улица „Осми март“, улица „Виктор 

Юго“ ще бъдат разходвани за направа на бордюри и тротоари след сключване на 

договор с фирма изпълните, а останалите 800 000 лв. ще бъдат заложени по плана 

на ОП „Благоустрояване и превенция“ за изграждане на асфалтова настилка. 
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 Налице е необходимостта от допускане на предварително изпълнение на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК на настоящето Решението поради следните причини: целевата субсидия 

за капиталовите разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. се предоставя на общините до 5-то число 

на текущия месец, въз основа на заявки на общините. Заявката се изпраща в МФ, дирекция 

„Финанси на общините“ до 25-то число на месеца, предхождащ месеца, за който общината 

е заявила зареждане на лимит в СЕБРА. Общината се нуждае от средствата, за да пристъпи 

към реализиране на Обект „Реконструкция и доизграждане на част от вътрешната 

водопроводна мрежа на с. Чалъкови, общ. Раковски – II етап“ – ПРОЕКТИРАНЕ и да осъществи 

Обект „Отводнителна канавка по улица „1-ва“ в с. Момино село, община Раковски, като 

изграждането на тази канавка е превантивна мярка срещу бедствия и аварии, с цел 

запазване безопасността и здравето на гражданите. 

 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Двадесет и девета точка от Дневния ред: Предложение с Изх. № ОбС - 

48 от 16.04.2020 г.  от Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет - Раковски, 

относно приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2019 г. Г-жо 

Гечева, моля за становището на Вашата комисия.  

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общинси съвет – 

Раковски да приеме финансовия отчет на „МБАЛ–Раковски” ЕООД и дава съгласие за това – 

печалбата за остане за дружеството.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева! Коментари, колеги? /Няма./ Разрешавам 

гласуването!  

 

 

 

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 № 116 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  
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Относно: Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” ЕООД за 2019 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 16, т. 4 от Наредба за реда за учредяване на търговски 

дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община 

Раковски в търговски дружества. 

 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет - Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 
 1. Приема Годишния финансов отчет на „МБАЛ–Раковски” ЕООД. 

 2. Дава съгласие финансовият резултат за 2019 г. – печалба в размер на 156 989,87 лева 

(сто петдесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и седем 

стотинки), да остане за дружеството „МБАЛ–Раковски” ЕООД. 

 

МОТИВИ: В Общински съвет - Раковски е постъпила Докладна записка с Вх. № ОбС - 

157/09.04.2020 г. от д-р И. Й. Т. в качеството му на Управител на „МБАЛ–Раковски” ЕООД  във 

връзка с представянето на годишния финансов отчет за 2019 г. на дръжеството.  

 В „МБАЛ–Раковски” ЕООД през 2019 г. - по статистически показатели в областта и 

страната, са реализирани инвестиции от първа необходимост и продължава разширението 

на болничното заведение със собствени средства. За осъществяване на допълнителни 

дейности, свързани с поддръжка и текущи разходи, „МБАЛ - Раковски“ ЕООД има 

необходимост от финансови средства, респективно финансовият резултат за 2019 г. – 

печалба, ще бъде използван за тази цел. 

 

* * * 
 
Г-н Рангел Матански: Тридесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС – 151 от 

27.03.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно провеждане 

на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Раковски” ЕООД – гр. Раковски – лечебно заведение със 100% общинско участие. Г-н Марин. 

 

/18:18 – г-н Петър Антонов влиза в залата./ 

 

Г-жа Пламен Марин: Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 

предложението на Кмета на Община Раковски.  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Колеги, имате ли коментари? Няма. Да преминем 

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 № 117 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Раковски” ЕООД – гр. Раковски – лечебно заведение със 100% общинско 

участие. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, ал. 1 и 2 във връзка с 

чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 27, ал. 2 от Наредба за реда за 

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

собственост на Община Раковски в търговски дружества във връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски открива конкурс за възлагане на управлението за срок от 

3 (три) години на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД – гр. 

Раковски – общинско лечебно заведение. 

 

2. Назначава комисия за организирането и провеждането на конкурса в следния състав: 

2.1. Председател: Стела Райкова – ст. юрисконсулт  

2.2. Секретар: Татяна Бакова – зам.-кмет на Община Раковски 

2.3. Член: Ана Маджарска – гл. счетоводите 

2.4. Член: Рафаело Бенин – гл. специалист „ПР, ЧР и ТРЗ“ 

2.5. Член: представител на Регионална здравна инспекция – Пловдив  

 

Резервни членове:  

Надежда Гешева – Директор на Дирекция „ПАИО“ 

Вера Кикова – гл. експерт „ФСО“ 

 

 3. На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 

възнаграждение на комисията не се следва.  

 

4. Паричните средства, необходими за публикуване на настоящото решение в един 

централен и един местен ежедневник са за сметка на бюджета на Община Раковски. 
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 5. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания едновременно: 

 5.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, 

съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт; 

 5.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна 

степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита 

специалност; 

 5.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани. 

 

 6. Необходими документи:  

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното 

заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени 

два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със 

съдържание, както следва: 

- „Плик 1” съдържа следните документи:  

 6.1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст) с посочен телефон за връзка и 

актуален адрес за кореспонденция; 

 6.2. Автобиография; 

 6.3. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от диплома за завършено висше 

образование по медицина, дентална медицина или образователно-квалификационна степен 

„магистър” по икономика и управление; 

 6.4. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от документ за придобита 

специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина, или образователно-квалификационна степен 

„магистър” по икономика и управление и от документа, удостоверяващ придобитата 

образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния 

мениджмънт. 

 * Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с документите посочени в 

Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год. 

 6.5. Документ за трудов стаж или копие от трудова книжка; 

 6.6. Свидетелство за съдимост; 

 6.7. Удостоверение за членство в БЛС; 

 6.8. Декларация, че не са налице пречките по чл. 22 от Наредба за реда за учредяване 

на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост 

на Община Раковски в търговски дружества – по образец. 

 - „Плик 2” съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на 

„МБАЛ – Раковски” ЕООД за тригодишен период. 

 

7. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Програмата за развитието и 

дейността на лечебното заведение“, представена от кандидата; „Мястото и ролята на 

лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското 

обслужване, приоритети за бъдещото развитие”.  

Допълнителни въпроси по темата: 

- Характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на 

здравеопазването в Раковски; 

- Виждане и подход за подобряване на финансовото състояние на лечебното 

заведение; 

- Системи за управление на качеството в цялостната дейност на лечебното 

заведение; 
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- Органи на управление на лечебното заведение – права  и задължения. 

Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от областта на здравния 

мениджмънт, действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на 

лечебното заведение. 

8. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник с 

нотариално-заверено изрично пълномощно в Деловодството на Общинска 

администрация – Раковски – гр. Раковски, пл. „България” № 1, ет. 1, ст. 8, гише 

„Деловодство”, всеки работен ден в срок до 16,30 ч. на 01.07.2020 г. включително.  

9. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените 

документи с предварително обявените изисквания ще се състои на 02.07.2020 г. от 14.00 ч. в 

Заседателната зала на Общинска администрация – Раковски – пл. „България”, № 1, ет. 2, 

ст. 3. 

10. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – 

Раковски” – гр. Раковски:  

10.1. Отваряне и проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, комисията 

приема от деловодството всички постъпили документи и в присъствието на кандидатите 

отваря пликовете по реда на тяхното постъпване. След отваряне и проверка на 

представените документи комисията съобщава за допуснатите и недопуснатите 

кандидати и насрочва дата за събеседване с допуснатите кандидати. До участие в 

конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или 

представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в 

решението на Общински съвет - Раковски или същите са с невярно съдържание. 

Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните 

обстоятелства или представените документи; 

10.2. Плик № 2 с Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за 

тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите от Плик № 1 отговарят на 

посочените изисквания.  

Оценяване на представените Програми за развитието и дейността на „МБАЛ – 

Раковски” ЕООД за всеки един кандидат. В срок до 7 дни от датата на провеждане на 

конкурса, комисията оценява представените от кандидатите Програми за развитието и 

дейността на ''МБАЛ – Раковски'' ЕООД. Оценката се формира въз основа на следните 

критерии: 

 - Съответствие на проекта с нормативната уредба; 

 - Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с 

предмета на дейност; 

 - Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

 - Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

 - Логическа структура на разработката; 

 - Степен на практическото прилагане на придобитите теоретични познания. 

10.3. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на писмената 

разработка не по-ниска от мн.добър 4.50.  

10.4. Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в 3-дневен срок от 

обявяване на оценката на кандидатите. Обявяването е писмено или на посочения от тях 

електронен адрес. В него е посочената датата и часа на събеседването. Оценката от 

проведено събеседване се формира въз основа на следните критерии:  

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;  

- степен на познаване на нормативната уредба;  

- способност да се планират и взимат управленски решения;  

- административни умения, професионални и делови качества;  

- комуникативни способности и организационни способности;  

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на 

конкретен проблем.  
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11. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката на 

Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за тригодишен период и 

от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.  

12. Общински съвет – Раковски утвърждава проекта на договор за възлагане на 

управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД – приложение № 1. 

13. Възлага на комисията от настоящото решение в 3-дневен срок от приключване на 

последния етап от конкурса комисията да внесе за утвърждаване в Общински съвет – 

Раковски доклад за определяне на представилия се най-успешно кандидат и класиране 

по ред на следващите участници. 

14. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

15. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на 

Решението. 

 

МОТИВИ: Между Община Раковски и д-р И. Т. е сключен договор за възлагане управлението на 

„МБАЛ – Раковски” ЕООД за срок от 3 години на 23.04.2014 г. след проведен конкурс по 

предвидения от закона ред, който договор е подновен по реда на чл. 63, ал. 4 от Закона за 

лечебните заведения за нов тригодишен срок. През месец април 2020 г. срокът на договора 

изтича и възможността за неговото продължаване е изчерпана с еднократното му подновяване, 

което поражда необходимостта от провеждането на конкурс за възлагане управлението на 

„МБАЛ – Раковски” ЕООД. 

 С началото на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г., бе отменено насроченото редовно заседание на Общински съвет – 

Раковски през месец март. В тази връзка, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице 

необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на общински 

съвет, което ще ускори инициирането на процедурата във връзка с провеждането на конкурс 

за възлагане управлението на лечебното заведение, тъй като срокът на Договора за възлагане 

управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД сключен за срок от 3 години с д-р И. Т. изтича на 

21.04.2020 г. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Тридесет и първа точка от Дневния ред е: Докладна записка с Вх. № 

ОбС - 165 от 16.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2021 

год. Г-н Марин, отново Вашата комисия. 

 

Г-н Пламен Марин: Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 

приемането на годишен план за развитие на социалните услуги. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марин! Колеги, имате ли въпроси? /Няма./ Разрешавам 

гласуването. 

 

 

 

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 № 118 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски 

за 2021 год. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 19 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36б, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Раковски приема разработеният и съгласуван Годишен план за 

развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2021 год.  и планувани дейности за 2021 

год. 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, ежегодно до 30-ти април се приема годишен план за развитие на социалните 

услуги в общините на Република България. Изготвеният годишен план следва да съдържа 

информация относно броя, вида и капацитета на социалните услуги, които функционират на 

територията на общината през текущата календарна година, а както и информация за броя, 

вида и капацитета на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити или 

преструктурирани през идната година. Също така годишния план следва да съдържа 

информация относно източниците на финансиране на услугите както и ресурсното 

обезпечаване на предоставянето им.Годишният план е разработен и съгласуван с Дирекция 

за социално подпомагане – Раковски. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Тридесет и втора точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС – 

168 от 21.04.2020 г.  от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 

изменение на Решение № 71 взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. на Общински съвет – Раковски. 

Г-н Тодоров.  

 

Г-н Генчо Тодоров: Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да приеме изменение 

на Решение № 71, взето с Протокол № 6/25.02.2020 г., съгласно предложението на Кмета на 

Община Раковски. 
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Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Тодоров. Имате ли въпроси? Няма. Преминаваме към 

гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21       

Против: 0          

Възд.се: 0 

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изменение на Решение № 71 взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. на Общински съвет 

– Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

Р Е Ш И: 
 

I. Изменя Решение № 71 взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. на Общински съвет Раковски, 

както следва:  

Общински съвет – Раковски обявява за неприсъствени в детските градини на 

територията на Община Раковски през 2020 г. следните дни: 

За детските заведения на територията на град Раковски: 

1. 10.04.2020 г. и 13.04.2020 г. (Разпети петък и Великден съгласно католическия календар 

за 2020 г.);  

2. 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (новогодишни празници). 

 

За детските заведения на територията на с. Стряма и с. Белозем: 

1. От 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (новогодишни празници). 
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За Втора база на ДГ “Синчец” на територията на с. Шишманци: 

1. от 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (новогодишни празници). 

 

II. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК.  

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

 

МОТИВИ: С Решение № 71 взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 3 от 5 

февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини и мотивирано предложение 

от Директорите на детските градини с вх. № 92-376-1/24.01.2020 г., Общински съвет – Раковски 

е обявил за неприсъствени в детските градини на територията на Община Раковски през 2020 

г. следните дни: 

За детските заведения на територията на град Раковски: 

1. 10.04.2020 г. и 13.04.2020 г. (Разпети петък и Великден съгласно католическия календар 

за 2020 г.);  

2. За ДГ "Детелина" и ДГ "Първи юни" – от 13.07.2020 г. до 24.07.2020 г. (летен период); 

3. За ДГ "Иглика" и ДГ "Щастливо детство" – от 03.08.2020г. до 14.08.2020г. (летен период); 

4. 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (новогодишни празници). 

 

За детските заведения на територията на с. Стряма и с. Белозем: 

5. За ДГ “Радост”, с. Стряма -  от 03.08.2020 г. до 21.08.2020 г. (летен период); 

6. За ДГ “Синчец”, с. Белозем - от 13.07.2020 г. до 31.07.2020 г. (летен период); 

7. От 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (новогодишни празници). 

За Втора база на ДГ “Синчец” на територията на с. Шишманци: 

1. от 13.07.2020 г. до 24.07.2020 г. (летен период); 

2. от 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (новогодишни празници). 

С началото на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г. и последваща Заповед на Министъра на здравеопазването е преустановена 

работата на детските градини на цялата територия на Република България. В този период в 

детските градини ще бъдат извършени плануваните за летния период - профилактика, 

ремонтни и хигиенни дейности и няма да има нужда от затварянето на учрежденията през 

летния период.  

Следва да бъде изменено Решение № 71 взето с Протокол № 6/25.02.2020 г. на 

Общински съвет – Раковски, като обявените почивни дни за детските градини на територията 

на Община Раковски бъдат отменени.  

 Предвид създалата се обстановка в страната и неяснотите относно обявяването края на 

извънредното положение и на мерките обявени със Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрания от 13 март. 2020 г., 

на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице е необходимост от разпореждане за предварително 

изпълнение на решението на общински съвет, с цел информиране населението на Община 

Раковски, в частност родителите на децата, които посещават детските градини и Директорите 

на учрежденията за осъществяване на организацията. 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Тридесет и трета точка от Дневния ред е: Докладна записка с Вх. № ОбС 

- 169 от 21.04.2020 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно издаване 

на запис на заповед от община Раковски в полза на ДФ "Земеделие" по Договор № 

BG06RDNP001-7.005-0013-C01/09.05.2019 г. обект - Изграждане на закрита спортна 

инфрAструктура в УПИ II - 934, с. Белозем общ. Раковски във връзка с подмярка 7.2. "Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), 
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съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

и възлагане на кмета да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане по договор № BG06RDNP001-7.005-0013-C01/09.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

"Земеделие". Г-жо Гечева, Вашата Комисия. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да упълномощи 

кмета да подпише Запис на заповед. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря Ви, г-жо Гечева! Колеги, имате ли въпроси, коментари? Няма. 

Преминаваме към гласуване.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0          

Възд.се: 0 

 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за  

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Раковски в полза на ДФ "Земеделие" по 

Договор № BG06RDNP001-7.005-0013-C01/09.05.2019 г. обект - Изграждане на закрита спортна 

инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем общ. Раковски във връзка с подмярка 7.2. "Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

и възлагане на кмета да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане по договор № BG06RDNP001-7.005-0013-C01/09.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

"Земеделие". 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И: 

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Раковски да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 235 940,15 

/двеста тридесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева и петнадесет стотинки/ за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-7.005-0013-C01/09.05.2019г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 3. Допуска предварително изпъленение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК.  

 

МОТИВИ: На 09.05.2019год. беше подписан горецитираният договор между Община 

Раковски и ДФ „Земеделие“, на основание същия договор, а именно чл. 3 ал.1 – 

Бенефициентът може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на  

одобрената финансова помощ по проекта при Условията за изпълнение  

 Цитирам: 

Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане 

1. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и 

окончателно. 

2. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 % от стойността на одобрената 

финансова помощ по проекта. 

3. Авансово плащане се допуска не повече от два пъти за периода на изпълнение на 

проекта. 

4. Авансово плащане се извършва след представяне от ползвателя на безусловна и 

неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА в размер 100 % от стойността на 

авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или 

запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА в размер 100 % от 

стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис 

на заповед. 

5. Срокът на валидност на банковата гаранция или срокът за представяне на плащания 

при запис на заповед трябва да покрива срока на административния договор, удължен с шест 

месеца. 

6. Банковата гаранция се освобождава или записът на заповед се връща на издателя до 

10 работни дни от момента, в който ДФЗ - РА установи, че сумата на одобрените за плащане 

разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата 

на аванса. 

7. Авансово плащане се допуска не повече от два пъти за периода на изпълнение на 

проекта, при следните условия: 

а) до 12 % от общия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по 

проекта - само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, 

инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 

за енергийно обследване. Авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 % от стойността на 

одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта за разходите по тази буква, след 

съгласуване на обществената поръчка от ДФЗ - РА и вписване на избрания изпълнител в 

административния договор; 

б) разликата по т. 2 до 50 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова 

помощ по проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително 

споразумение с ДФЗ - РА по административния договор за вписване на избрания изпълнител; 

в) сборът от размера на авансовото плащане по букви „а“ и „б“ не трябва да надхвърля 

50 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

8. Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца след 

съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с ДФЗ - 

РА по административния договор за вписване на избрания изпълнител. 
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9. В случай че окончателната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ 

по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово 

плащане, което надхвърля 50 % окончателната стойност на одобрената безвъзмездна 

финансова помощ, бенефициентът възстановява разликата между размера на изплатеното 

авансово плащане и допустимия съгласно т. 7 размер на авансовото плащане преди 

сключване на допълнителното споразумение към административния договор с ДФЗ - РА, с 

което се определя окончателната стойност на помощта. Бенефициентът възстановява и 

натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане. 

Налице е необходимостта от разпореждане на предварително изпълнение на 

Решението на Общински съвет – Раковски, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, породена от 

факта, че Община Раковски е страна по договор с Държавен Фонд „Земеделие“ /Договор № 

BG06RDNP001-7.005-0013-C01809-05-2019 г./, където съществува възможността за съществено 

отклонение и/или респективно забавяне на дейностите по гореспоменатия договор. Това 

може да доведе до налагането на санкции от страна на ДФЗ, които ще се отразят пагубно на 

малка община като Община Раковски. Незабавното изпълнение на Решението, ще 

допринесе за получаването на аванс от ДФ “Земеделие“, което ще осигури безпрепятствено 

и нормално протичане на изпълнението по Договор № 597/03.10.2019 г. за възлагане на поръчка, 

сключен между Община Раковски и фирмата изпълнител на проекта и изграждането на 

закрита спортна инфраструктура (физкултурен салон) в двора на училището в с. Белозем, 

община Раковски. Строежът на сградата е продиктуван от желанието на Общината да 

осигури нормалното протичане на учебния процес във всички училища и осигуряване на 

възможност за практикуване на спортни дейности от учениците.  

 

 Размерът на сумата за записната заповед е 235940,15/|двеста тридесет и пет хиляди и 

деветстотин и четиридесет лева и 15ст./ 

 

* * * 
 
Г-н Рангел Матански: Тридесет и четвърта точка от Дневния ред е: Отпускане на еднократни 

помощи. Г-н Тотов, какво е становището на Вашата комисия? 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря Ви, г-н Председател, г-н Кмете, колеги, Комисията 

разгледа постъпилите молби и предлага отпускане на еднократни помощи на 

следните лица:  

 

- Л. Й. С.  

- А. Й. Л. 

- А. И. Р. 

- Й. И. С. 

- С. К. Б. 

- К. В. К. 

- В. М. К. 

- Я. Й. Р. 

- М. П. К. 

- Д. М. П. 

- М. П. С. 

- П. С. Т. 

- Д. Я. Б. 

- Т. Л. Д. 

- М. С. М. 

- С. Й. М. 

- Е. П. М. 

- И. Ч. З. 

- Ж. Р. Р. 

- П. И. Д. 
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- А. Р. П. 

- М. Л. Д. 

- Л. Й. З. 

- А. С. Д. 

- В. И.З. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Тотов! Колеги, коментари? /Няма./ Моля за вешия вот.  

 

 

 

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 – възд. се 

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 № 121 
 

Взето с Протокол № 7/22.04.2020 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. Л. Й. С., ЕГН: 600515**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Т. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

2. А. Й. Л., ЕГН: 581228**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ц. Ц. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
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3. А. И. Р., ЕГН: 811124**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. К. Р. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. Й. И. С., ЕГН: 310506**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. В. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. С. К. Б., ЕГН: 290501**** и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. Р. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. К. В. К., ЕГН: 490325**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. В. М. К., ЕГН: 720725**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. Я. Й. Р., ЕГН: 430310**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. М. П. К., ЕГН: 620503**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. Б. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. Д. М. П., ЕГН: 390228**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. З. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. М. П. С., ЕГН: 710913**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. З. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

12. П. С. Т., ЕГН: 540505**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. В. Д. №**, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

13. Д. Я. Б., ЕГН: 681010**** и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. И. В. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

14. Т. Л. Д., ЕГН: 390930**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. Р. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

15. М. С. М., ЕГН: 560311**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № 

***, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

16. С. Й. М., ЕГН: 551001**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № 

***, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

17. Е. П. М., ЕГН: 600429**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. М. М. № 22, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

18. И. Ч. З., ЕГН: 610816**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

19. Ж. Р. Р., ЕГН: 680915**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

20. П. И. Д., ЕГН: 491120**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
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21. А. Р. П., ЕГН: 320422**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. И. № ***, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

22. М. Л. Д., ЕГН: 320422**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. I № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

23. Л. Й. З., ЕГН: 510309**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. А. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

24. А. С. Д., ЕГН: 490131**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Н. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

25. В. И. З., ЕГН: 620918**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. I № **, в 

размер на 500 /петстотин/ лева. 

 

 

* * * 

 
Г-н Рангел Матански: Последна тридесет и пета точка от Дневния ред е: Изказвания, питания, 

становища и предложения на граждани.  
 

Г-н Павел Гуджеров: Да кажем няколко думи относно новите енергийни източници, които 

обсъждахме с колегите. Някой от вас чел ли е? Задълбочил ли се е? Някакви въпроси възникват 

ли? Понеже това е нещо, което имаме намерение да изпълняваме реално, дори да не е на 

сто процента. 

 

Г-н Стефан Марушкин: 60 000 лева на училище или общо на училищата?  

 

Г-н Павел Гуджеров: Това е съвсем индикативно. Надяваме се цената да е по-добра. Разбира 

се, ще е обект на процедура по Закона за обществените поръчки. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Това с какво ще го финансираме?  

 

Г-н Павел Гуджеров: С взаимни средства. С кредит, да го кажем реално. Това, което ни 

показват разчетите към момента е, че реално бихме генерирали около 8 000 годишно от такъв 

обект като за погасяването на кредита ще отиват между 4 000 и 5 000 годишно за един обект. 

На двадесетата година съоръжението продължава да дава деветдесет процента от капацитета 

си, като кредитът ще е изплатен на десетата. Сиреч още от първата година ние ще имаме 

положителна разлика от всяка една такава инвестиция. Към момента сме запланували десет, 

подали сме всъщност десет обекта, но не всички ни ги одобряват. Това минава през 

процедура с EVN.  

 

Г-н Костадин Иванов: А гаранцията на батериите колко е? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Гаранцията на батериите мисля, че беше двадесет и пет години. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Значи енергията директно се ползва? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не, не, не, енергията се продава на EVN. И още нещо исках да 

изкоментирам. Следващата сесия, предварително ви подготвям, ще представим на вашето 

внимание докладна за закупуване на нов асфалтополагач. Какви са причините за това? Стария 

го амортизирахме. Знаете, че асфалтът не е като трошения камък, той се работи топъл и 

опасността машината ни да даде дефект, когато ни чакат няколко камиона, не е малка. От 

друга гледна точка пък с по-голямата машина улиците стават като.. За пример ви давам ул. 

Родопи, там можете да забележите, че изпълнението е доста по-прецизно отколкото с малката 
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машина и не на последно място – това ще доведе до иконимии. Предвид това, че с малката 

машина предвиждаме да започнем да правим изравнителния пласт с трошен камък – ситната 

фракция, това ще ни даде доста по-голяма прецизност и по-малък разход на асфалт. Казвам 

ви го предварително, защото е важно решение, ако ви хрумнат въпроси, питания за следващия 

път, на разположение съм. Нека имате време да си изградите и вие мнение. Който има някакви 

въпроси, винаги може да ме потърси и да му отговоря. Това беше от мен.  

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, имате ли други въпроси? /Няма./ В такъв случай, закривам 

сесията! 

 

 

 

/Заседанието приключи в 18:33 часа/ 

 

 

 

                                               Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Рангел Матански/ 

 

 

                          Зам. Председател на Общински съвет – Раковски: 

                                                                                                            /Георги Тотов/           

                                                   

 

                            Старши юрисконсулт Общински съвет - Раковски: 

                                                                                                                      /Елена Тилева/ 
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