
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
             п.к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 05151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 177 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на доклад, изготвен по реда на чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от 

Наредбата за организацията и реда  за извършване на проверки на декларации и 

установяване на конфликт на интереси /НУРИПДУКИ/ на Постоянна комисия по 

“Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество” при Общински съвет - Раковски като комисия по чл. 12, ал. 1 

НУРИПДУКИ. 

 

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

 

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

Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет - Раковски приема доклада, представен от председателя на 

постоянната комисия по “Законност и обществен ред, местно самоуправление, 

нормативна уредба и регионална политика, противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество” при Общински съвет – Раковски, 

изготвен по реда на чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на 

интереси /НУРИПДУКИ/. 

 

МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси 

/НУРИПДУКИ/ председателят на постоянната комисия по “Законност и обществен ред, 

местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие 

на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” при Общински съвет 

- Раковски представи на вниманието ни своя доклад във връзка с извършената проверка 

относно подадените годишните декларации за 2019г. за  имущество и интереси по чл. 

35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, от  кметовете на кметства в Община Раковски.  

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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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  

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 № 178 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отмяна на Решение № 126, взето с Протокол № 8 от редовно заседание на 

ОбС Раковски, проведено на 27.05.2020 г., относно съгласие за сключване на 

предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите 

на съседни урегулирани имоти. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 156 от АПК.  

 

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

Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ОТМЕНЯ Решение № 126, взето с Протокол № 8 от редовно заседание на ОбС 

Раковски, проведено на 27.05.2020 г., изменено с Решение № 140, взето с Протокол № 9 

от редовно заседание на ОбС Раковски, проведено на 25.06.2020 г.  

2. ВЪЗЛАГА на Председателя на Общински съвет – Раковски да уведоми 

Административен съд – Пловдив за приетото решение, във връзка с насрочено съдебно 

заседание по Административно дело № 1758/2020 г. на Административен съд – Пловдив, 

като по смисъла на чл. 156 от АПК да удостовери оттегляне на  оспорения 

административен акт, с изпращане на настоящото Решение, след влизането му в сила.   

 

МОТИВИ: С решение № 886, взето с протокол № 57/27.09.2019 год. Общински съвет – 

Раковски, след представено Заявление, Вх. № 94Я-161-2/25.07.2019 от Я. Й. Л., с адрес гр. 

Раковски, област Пловдив, ул. “Д. Ч.“ № ** е дал съгласие за изменение на кадастрален 

план за поземлен имот 622 (70010.502.622) и част от улица с ос. точки 139-140-141 и на 

ПУП-ПР за кв. 65 и за УПИ ХV-622, кв. 65 и на кв. 65, по плана на с. Стряма, Община 

Раковски, Пловдивска област, като се образуват три нови поземлени имота: имот с 

идентификатор № 70010.502.1556 и с площ 140 кв. м., собственост на Община Раковски, 

имот с идентификатор № 70010.502.1557, собственост на Я. Й. Л. и УПИ VI-622, 

собственост на „Потребкооп“ с. Стряма. 

 С изменението на кадастралния план и на ПУП-ПР, одобрено със Заповед № АБ-

174/18.11.2019 год. на Кмета на Община Раковски поземлен имот с идентификатор № 

70010.502.1556 е преминал от публична в частна общинска собственост.  

 С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, том II, рег. № 

2970, дело № 370 от 29.08.2005 г. Я. Й. Л. се легитимира за собственик на УПИ XV-622, в кв. 

65 по плана на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, с площ от 938 кв. м.  

 За новообразувания поземлен имот с идентификатор № 70010.502.1556 

собственост на Община Раковски и поземлен имот с идентификатор № 70010.502.1557, 

собственост на Я. Й. Л. е отреден общ УПИ ХV-1556,1557, отреден за „Ресторант и 

магазин”. 

 Заявителят – Я. Й. Л. желае да закупи имот № 70010.502.1556 за разширяване 

площта на собствения си имот с цел инвестиция. 

 Въз основа на така заявеното искане, Кметът на община Раковски е внесъл 

предложение до Общински съвет Раковски, по което последният се е произнесъл с 

Решение № 126 от Протокол № 8 от проведеното на 27.05.2020 г. заседание. С това 

решение Общински съвет Раковски е дал съгласие да се сключи предварителен 

договор за покупко-продажба с Я. Й. Л., с адрес гр. Раковски, община Раковски, област 

Пловдив, ул. “Д. Ч.“ № 51 по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот № 

70010.502.1556, с площ 140 кв. м., за който е образуван УПИ ХV-1556,1557, кв. 65, отреден 

за „Ресторант и магазин“, находящ се с. Стряма, община Раковски, област Пловдив и е 
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определил 19 600,00 лв. (деветнадесет хиляди и шестстотин лева) без ДДС, като цена за 

прехвърляне на собствеността на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ, на 

поземлен имот № 70010.502.1556. Със същото Решение е възложил на Кмета на 

Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на 

решението на Общински съвет. Това решение е взето след поименно гласуване, при 

необходимия кворум и мнозинство. 

 С писмо изх. № АК-01-112#3 от 10.06.2020 г. на Областния управител на Област 

Пловдив е върнато за ново обсъждане Решение № 126, в частта по т. 2, взето с Протокол 

№ 8 от редовно заседание на ОбС Раковски, проведено на 27.05.2020 г..  

 Цитираното решение касае сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 

във връзка с ал. 5 от ЗУТ и определяне на цена за прехвърляне на собствеността.  

 Върнатото частично за ново обсъждане Решение № 126, взето с Протокол № 8 от 

редовно заседание на ОбС Раковски, проведено на 27.05.2020 г. е прегласувано с 

Решение № 140, взето с Протокол № 9/25.06.2020 г.  

 С Решение № 140, взето с Протокол № 9/25.06.2020 г. Общински съвет, изменя 

Решение № 126, в частта по т. 2, като определя 15 000 лева без ДДС, като цена за 

прехвърляне на собствеността на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ, на ПИ 

№ 70010.502.1556, с площ от 140 кв. м., за който е образуван УПИ XV-1556,1557, кв. 65, 

отреден за „ресторант и магазин“, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, обл. 

Пловдив.  

 Със Заповед № АК-04-3/13.07.2020 г., Областният управител на Област Пловдив е 

ОСПОРИЛ Решение № 140, взето с Протокол № 9/25.06.2020 г. Общински съвет – 

Раковски, с което е изменено Решение № 126, в частта по точка 2, взето с Протокол № 

8/27.05.2020 г., като незаконосъобразно по смисъла на чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК.  

 По повод оспорването е образувано адм. дело № 1758/2020 г. по описа на 

Административен съд Пловдив. Същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание на 06.10.2020 г., 13,30 часа. 

 В Община Раковски е постъпило Завяление, вх. № ОбС – 302/17.08.2020г., с 

приложен към него Нотариален акт от 31.07.2020г. на Нотариус Л. Т., видно от който 

процесният имот е продаден от Я. Й. Л. на А. С. Т. Заявява се искане за оттегляне на 

Заявление, Вх. № 94Я-161-2/25.07.2019 от Я. Й. Л., послужило като основание за взетото 

решение на Общински съвет Раковски, оспорено пред Административен съд Пловдив. 

От така представеното заявление се установява отпадане на интереса от извършването 

на действието, за което е гласувано решението на ОбС Раковски, тъй като лицето – 

заявител е изгубил качеството «съсобственик» по отношение на УПИ ХV-1556,1557, кв. 65, 

отреден за „Ресторант и магазин“, находящ се с. Стряма, община Раковски, област 

Пловдив. Същото представлява десезиране на адмиистративния орган за извършване 

на действието, произтичащо от оспореното решение на ОбС Раковски.  

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

За: 18       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов - за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 179 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 

годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 

“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община 

Раковски за времето от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.. 

 

На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от Наредбата 

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

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

бюджет и т. 16 от Решение № 62 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 

№5/31.01.2020 г. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информацията за извършените от Кмета на Община Раковски вътрешни 

компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 

отговорност” и “Общинска отговорност” по бюджета на община Раковски за времето 

от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., както следва: 

 

 

Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 

 

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ 

Изменен

ие-лв. 

  

 

Група І - Общи държавни служби   

   В Дейност 1122 - Общинска администрация х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения  01-01 -700 

2.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение  02-08 +700 

Общо за дейността: х 0 

   Функция ІІ - Отбрана и сигурност   

В Дейност 1239 - Други дейности по вътрешната сигурност х x 

1.Вода,горива и енергия 10-16 +700 

2.Текущ ремонт  10-30 +200 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -900 

Общо за дейността: х 0 

   В Дейност 1282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности x x 

2.Текущ ремонт  10-30 +30 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -30 
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Общо за дейността: х 0 

   

   

ІІІ. Функция Образование   

В Дейност 1389 - Други дейности по образованието 

  х х 

1.Материали 10-15 +300 

2.Разходи за външни услуги 10-20 +200 

3.Разходи за застраховки 10-62 +500 

4.Платени държавни данъци, такси, нак.лихви,админ.санкции 19-01 +200 

5.други разходи, некласифицирани в другите параграфи 10-98 -1200 

Общо за дейността: х 0 

  

  

   

   Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

  

   В Дейност 1530 - Център за настаняване от семеен тип х х 

2.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +400 

3.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 01-01 -400 

Общо за дейността: х 0 

   ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ   

   

ІІІ. Функция Образование 

  

   
В Дейност 2389 - Други дейности по образованието 

  х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 +25 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО)  05-51 +9 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +6 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  05-80 +3 

5.Разходи за външни услуги 10-20 -43 

Общо за дейността: х 0 

   Функция V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи   

В Дейност-2526 Центрове за обществена подкрепа х х 

   1.Текущ ремонт  10-30 +560 
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2.платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-81 +105 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -665 

 

x 0 

   
В Дейност -2525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. 

  х х 

1.Материали 10-15 +100 

2.Вода,горива и енергия 10-16 +220 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -320 

 

x 0 

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

   В Дейност 2603 – Водоснабдяване и канализация       х х 

1.Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви  

административни санкции 19-01 +2080 

2.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 46-00 +1450 

1.Материали 10-15 -3530 

Общо за дейността: х 0 

    

 

 

 

 

В Дейност 2604- Осветление на улици и площади х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +2500 

2.Вода,горива и енергия 10-16 -2500 

 

x 0 

   

В дейност 2606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 +37 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 

осигуряване (ДОО)  05-51 +15 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели  05-60 +9 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  05-80 +5 

5.други финансови услуги 10-69 +6 

6.Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви  

административни санкции 
19-01 

+150 
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3.Разходи за външни услуги 10-20 -222 

Общо за дейността: х 0 

   

В дейност 2619-Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие х х 

1.Текущ ремонт  10-30 +560 
2.Разходи за застраховки 10-62 +500 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -1060 

 

Х 0 

   

   В Дейност 2622-Озеленяване х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения  02-02 +180 

2.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-01 -180 

3.Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер 

на възнаграждение 02-05 +1000 

4.Постелен инвентар и облекло 10-13 +252 

5.Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-81 +266 

6.Разходи за външни услуги 10-20 -1518 

Общо за дейността: х 0 

   В Дейност 2623-Чистота х х 

1.Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции 19-81 +113 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -113 

Общо за дейността: х 0 

    

 

 

В Дейност 2626-Пречистване на отпадъчните води от населените 

места Х Х 

1.Други финансови услуги 10-69 +5 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -5 

Общо за дейността: х 0 
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Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 

  

  В Дейност 2809-Други дейности по горивата и енергията  х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +4225 

В Дейност 2832- Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата 

  1.Разходи за външни услуги 10-20 -4225 

Общо за дейността: х 0 

  

  
В Дейност 2849-Други дейности по транспорта,пътищата, 

пощите и далекосъобщенията х х 

1.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +100 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 01-01 -100 

Общо за дейността: х 0 

   
В Дейност 2898-Други дейности по икономиката 

пощите и далекосъобщенията Х Х 

1.Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер 

на възнаграждение 02-05 +130 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 01-01 -130 

3.Вода,горива и енергия 10-16 +500 

4.Разходи за външни услуги 10-20 -500 

 

Х 0 

   Функция -ІХ – Разходи за лихви по заеми   

   

  В Дейност 2997 Други разходи некласифицирани по другите функции Х х 

   1.Други финансови услуги 10-69 -1200 

В Дейност 2603 – Водоснабдяване и канализация       

 2.Такса ангажимент по заеми 10-63 1200 

 

х 0 
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ІIІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

     

 

  Функция І - Общи държавни служби 

     

В дейност 3122 - Общинска администрация х х 

2.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +2500 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 01-01 

-2500 

Общо за дейността: 

 

 

 

х 0 

 

 
 

 

Извършени актуализации при ВРБ - съгласно предоставените от 

Директорите уведомителни писма 

 

 

   

МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и 

съобразно делегираните ми правомощия с Решение № 62 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол №5/31.01.2020 г., представям на Вашето внимание 

информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен 

план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 

“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на Община 

Раковски за времето от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.  

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

За: 17       

Против: 0         

Възд.се: 1                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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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 – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов - за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 180 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Раковски 2020г.. 

 

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

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

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

отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

31.07.2020 г. и  постъпления до края на годината и на основание с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 

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

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

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

общинския бюджет на Община Раковски, Общински съвет – Раковски одобрява 

следната актуализация по Бюджет-2020, както следва: 

 

I. По приходната част на бюджета – увеличение с 658 000 лв. 

 

Увеличението е отразено по следните приходни параграфи: 

Продажба на земя §§40-40                                                  +422 000 лв. 

Намаление по §§61-09 –трансфери към ОПБП                  +236 000лв. 

 

 

IІ.    По разходната част на бюджета: 

 

1. Функция I – Общи държавни служби (+) 26 600лв. 

1.1 В дейност 122 – Общинска администрация- увеличаване на плана на §52-01 

Компютърна конфигурация с  (+) 1600 лв. Необходимите за целта финансови средства 

да бъдат осигурени за сметка на дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи” 

1.2 В дейност 122 – Общинска администрация - увеличаване на плана на §52-04 

Електрически автомобил категория L7 тип „пикап” за 47 000лв., от които 22 000  

безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ и 25 000лв. собствено финансиране. 

Необходимите финансови средства да бъдат осигурени за сметка на приходите по  

§40-40- Продажба на земя    20 000лв.и Дейност 2998, §97-00„Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи” (+) 5000лв                                          

                                               

2. Функция III – Образование –    

2.1 В дейност 311 Детски градини:  

ДГ „Щасливо детство”- намаление на плана за капиталовите разходи по §52-03-

Сенник за пясъчник с (-)1 400 лв, увеличаване на плана по §52-01 Лаптоп с (+) 1600 лв. 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети 

 
Увеличаване на плана по §61-09 -  Трансферите към ДГ „Иглика” (+)22 000 лв.  за сметка 

на ПРБ. 

 

2.2 В дейност 322 Неспециализирани училища 
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За ОУ „Христо Ботев”- намаление на плана за капиталовите разходи по §52-05-

Контейнер 1бр. (-) 5 391 лв. 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 

 
За ОУ „Гео Милев”-увеличаване на плана по §52-19 - Алея на родолюбието                   (+) 

14 794лв. 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 

2.3 В дейност 326- Професионални гимназии  

 

За ПГСС Белозем - увеличение на плана за капиталовите разходи по §52-03-Тракторна 
косачка с (+)3 068 лв. 

 Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 

2.4 В дейност 389 Други дейности по образованието – 

За ОУ „Христо Ботев” -увеличаване на плана по §52-06  Пристройка на нова сграда - (+) 

503 906лв. СМР за сметка на ПРБ 

 

-Намаление на трансферите към ОП „Благоустрояване и превенция” §61-09-  
(+)200 000лв.    

- От продажба на земя§40-40 (+)    300 000лв.                                                

- От целевата субсидия§ 52-06 (+)    1993лв     

- Дейност 2998, §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (+) 1913лв 

                                   

За ОУ „Гео Милев”- увеличаване на плана по §52-06 Изграждане на закрита 
инфрактуктура - физкултурен салон /СМР/ ОУ „Гео Милев“ (+) 80 000 лв. 

- Необходимите финансови средства да бъдат осигурени за сметка на за сметка 

на ПРБ 

                                              

3.Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда –(+)1920лв;   

 

 

3.1 В дейност 604- Осветление на улици и площади 

За ВРБ – ОП „Благоустрояване и превенция” – намаление на плана на §52-04- Автовишка 

с (-) 1 920 лв.  

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 

 

За ПРБ: 

3.2 В дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа -  

 намаление на плана за капиталовите разходи по §52-06 „Реконструкция на 5 улици ул. 

„Река Сребра“, ул. „Плодородие“, ул. „Предел“, ул. „Осми март“, ул. „Виктор Юго” – 

преходен обект  с  (-) 200 000 лв.  

За ВРБ – ОП „Благоустрояване и превенция” – увеличаване на плана на §61-09 Вътрешни 

трансфери с (+) 200 000 лв.  

3.3 В дейност 606 –Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа -  

 Увеличаване  на плана за капиталовите разходи по §52-03 „Верижен асфалтополагач 

AMMANN модел AFT 600-3” (+) 504 600 лв. Необходимите за целта финансови средства 

да бъдат осигурени за сметка на сключения Договор за банков инвестиционен кредит 

№ 00002/703 от 07.08.2020г. на стойност 504 600лв. 

3.4 В дейност 606- намаление на плана за капиталовите разходи по §52-06- Направа на 

изкуствени неравности  в с. Стряма - 3 бр.; с. Белозем - 2 бр.; с. Шишманци- 1 бр; гр. 

Раковски - 12 бр. СМР. 18 бр - 37 000 лв -(-) 1428 лв. 

 3.5 В дейност 606- намаление на плана за капиталовите разходи по §52-06   Направа на 

изкуствени неравности в с. Стряма - Проектиране – от 3бр. на 2бр.и с  (-) 300 лв. 
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3.6 В дейност 606- намаление на плана за капиталовите разходи по §52-06  Направа на 

изкуствени неравности в с. Белозем - Проектиране – от 2бр. на 1 бр. (-) 400 лв.  

3.7 В дейност 606- увеличаване на плана за капиталовите разходи по §52-06 Направа на 

изкуствени неравности в с. Шишманци- Проектиране от 1 бр. на 2 бр. и с (+) 700лв.  

3.8 В дейност 606- увеличаване на плана за капиталовите разходи по §52-06 Направа на 

изкуствени неравности в кв. Парчевич- Проектиране  1 бр. с (+) 600лв.  

3.9 В дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие  (+) 36 000лв.  

 За ВРБ – ОП „Благоустрояване и превенция” – намаление на плана на §52-04-Бордови 

компютър/платформа/ (-) 36 000 лв. 

За ПРБ: 

В дейност -606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа 

 Увеличаване  на плана за  разходи по §22-21- Разходи за лихви по заеми от банки в 

страната (-) 3 000лв. и §83-12-Получени дългосрочни заеми от банки в страната (-)  24 

340лв. 

 
 Дейност 2998, §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (+)8 660лв 

 

3.10 В дейност 622 – Озеленяване  (-) 1 193лв. – От тях 658лв. §52-06  Катерушки за парк в 

с. Чалъкови с  (-) 658лв. и §52-19  Изработка, доставка и монтаж на бетонови фигури в 

паркови зони в гр. Раковски  (-) 535 лв. 

 

4.  ФУНКЦИЯ VІІІ - Икономически дейности и услуги 

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” –

увеличаване на §52-04-Употребяван специален автомобил – транспортен тежковоз, 

оборудван с песъкарна уредба и гребло за зимно снегопочистване за нуждите на 

Община Раковски“ (+) 50 000лв. Необходимите финансови средства да бъдат 

осигурени за сметка на Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища” – от преходен остатък за 51 982  лв.  

 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 

Приложение № 1 – Актуализация и отчет ведно на капиталовите разходи на Община 

Раковски 

 

 

МОТИВИ: След направен анализ е установена нужда от увеличение на 

капиталовите разходи.  

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 1 е 

разработена по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по 

обекти, в съответствие с единната бюджетна класификация. 

ПМС № 381 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. предвижда:  

Чл. 39 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, 

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

личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват 

дълготрайни активи за сметка на средства с източник: 1. остатъци от предходни години, 

с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; 2. собствени 

приходи; 3. субсидия – по формула. 

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

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

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

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

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

за детската градина или за центъра за подкрепа на личностното развитие. 
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 Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха 

уведомителни писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за 

капиталови разходи. В колона „било“ са нанесени данните от приетия първоначален 

размер бюджетни средства, а в колона „става“ са нанесени данните от предлаганата 

актуализация. Предвиждат се допълнителни средства за конкретно възникнали нужди за 

изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти и допълнително техническо 

оборудване. 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 14       

Против: 0         

Възд.се: 5                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов  

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се  
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Р Е Ш Е Н И Е № 181 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Разрешение за съществуването на паралелки с брой на учениците под 

нормативно определения за учебната 2020/2021 година по реда на чл. 68, ал. 2 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 8 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

 

По предложение на: Йовко Стефанов Романов – ВРИФ Кмет на община Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 8 от от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование Общински съвет - Раковски: 

1. Разрешава съществуването на паралелки с брой на учениците под минималния 

в III и IV клас през учебната 2020/2021 г. в Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. 

Чалъкови, община Раковски, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование като за това не са 

необходими допълнителни финансови средства. 

2. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето решение. 

 

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е входирана Докладна от А. П. Ш. 

- Директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за разрешение на 

съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения за 

учебната 2020/2021 година:  

 

клас 

 

Действителен брой 

ученици за 2020/2021 

учебна година 

Разлика между минимален 

норматив и действителен брой 

ученици 

К1 К2 К3 

IIІ 13 3 

IV 14 2 

 

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

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование от г-жа И. К. – началник на Регионалното управление на образованието – 

гр. Пловдив.  

Допълнителни финансови средства извън определените по стандарти не са 

необходими съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 182 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Разрешение за съществуването на подготвителна група към ОУ „Отец 

Паисий“ - село Стряма с брой на децата от задължителна предучилищна възраст под 

нормативно определения за учебната 2020/2021 година по реда на чл. 68, ал. 2 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 68, ал. 2 от Наредбата 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 2 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование Общински съвет - Раковски: 

 1. Разрешава съществуването на подготвителна група към ОУ “Отец Паисий“-

село Стряма с брой на децата под минималния през учебната 2020/2021 г., съгласно 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, като затова е необходимо да се използват средствата от 

резерва на дейност Подготвителна група в училище, по ред, указан в самата Заповед 

№ ДЗ-50/28.02.2020 г. на Кмета на Община Раковски. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето решение.  
 

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е входиран Доклад от г-н Р. Ф. - 

Директор на ОУ „Отец Паисий“, с. Стряма, общ. Раковски за разрешение на 

съществуването на подготвителна група на деца от задължителна предучилищна 

възраст от задължителна предучилищна възраст под нормативно определения за 

учебната 2020/2021 година  

 

 Действителен брой 

деца за 2020/2021 

учебна година 

Разлика между минимален 

норматив и действителен брой   

К1 К2 К3 

Подготвителна група 10 2 

Обстоятелствата, които налагат съществуването на подготвителната група са 

следните: 

- в село Стряма функционира ДГ „Радост“ и няма възможност децата да бъдат 

обхванати поради на липса на свободни места в подготвителните групи /липса на 

капацитет/; 

- децата, които подлежат на задължително предучилищно образование са от 

уязвими групи.  

За реализиране на тази дейност от училището Община Раковски ще предостави  

резервираните финансови средства съгласно Заповед ДЗ-50/28.02.2020 г. на Кмета на 

Община Раковски, чрез която е утвърден резерв за дейност „Подготвителна група в 
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училище“ в размер на 4 977 лв. по условия и ред за разпределение, указани в самата 

Заповед. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 183 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване финансирането на маршрутите на училищните автобуси, 

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

за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането 

на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на 

обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешно-

градския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на 

превозни документи за извършване на превозите. 

 

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

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски одобрява извозване на учениците от 

кварталите на град Раковски до съответната образователна институция и обратно 

за сметка на общинския бюджет както следва: 

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

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

гр. Раковски; 

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

Смирненски“, гр. Раковски; 

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

По време на превозването на учениците директорите на съответните 

образователни институции да създадат организация  за провеждане 

първоначални и периодични инструктажи по безопасност на движението и 

културно поведение по време на пътуването на учениците. 

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

Чалъкови до съответната образователна институция в с. Белозем и обратно срещу 

заплащане съгласно разходната норма на автобуса.  Директорите на ДГ 

„Синчец“ - село Белозем и ОУ „Гео Милев“ - село Белозем да създадат 

организация за отчитането на разходите.  

 

МОТИВИ: Предлагам да бъдат одобрени следните курсове на училищните 

автобуси за извозване на деца и ученици в рамките на общ. Раковски от едно 

населено място до детска градина или училище в друго населено място с 

източник на финансиране за учебна 2020/2021 година, както следва: 

І. От кварталите на град Раковски 

Направление Образователна институция 

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

кв. Парчевич 

кв. Секирово  

кв. Ген. Николаево 

 

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

ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Раковски 

ЦНСТ - гр. Раковски до съответната образователна институция,  

която посещават децата, настанени в ЦНСТ 

ІІ. От село Чалъкови 

Направление Образователна институция 

село Чалъкови ОУ „Гео Милев“ - село Белозем 

ДГ „Синчец“ - село Белозем 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 12       

Против: 4         

Възд.се: 3                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов  

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 
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Р Е Ш Е Н И Е № 184 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне за преимуществено ползване на моторно превозно средство – 

училищен автобус – частна общинска собственост в полза на ОУ „Отец Паисий“, с. 

Стряма, община Раковски, обл. Пловдив. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и чл. 39, ал. 2 и ал. 5 от Закона за 

общинската собственост, чл. 53, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, чл. 3 от 

Договор № Д01-30/19.01.2009 г., сключен между Министерството на образованието и 

науката и Община Раковски 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя ОУ „Отец Паисий“, с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив за 

преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус, марка Isuzu, 

модел Turquoise, с 32 + 1 места, с регистрационен № PB 4675 MB и балансовата му 

стойност, която ще бъде изчислена към момента на сключване на договор. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да издаде заповед за безвъзмездно 

ползване, стопанисване и управление на описаното в т. 1 моторно превозно средство 

на директора на съответната институция. 

 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор с Директора на ОУ 

„Отец Паисий“ с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив за безвъзмездно ползване и 

управление на моторно превозно средство марка ИСУЗУ ЕВРО, с 32 + 1 места, с 

регистрационен № PB 4675 MB. 

 4. Моторното превозно средство – частна общинска собственост, обект на 

настоящето решение да се използва съобразно разпоредбите на чл. 53 ал. 4 от ЗПУО и 

чл. 5, ал. 1 от ПМС Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища. 

 5. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка 

на ползвателя и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобусите 

предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в 

зависимост от броя на местата и чрез целеви трансфери от държавния бюджет.  

 

МОТИВИ: Съгласно разпоредбите на чл. 256, ал. 1, т. 10 от Закона за предучилищното и 

училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и 

контролират безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и 

на учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-

близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група 

или в съответния клас, и обратно, за което по силата на чл. 283, ал. 2 от Закона се 

осигуряват средства от държавния бюджет.  

 Със Заповед № РД 11-36/29.12.2008 г. на Министъра на образованието и науката 

на Община Раковски е прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху 

движима вещ – частна държавна собственост, представляваща моторно превозно 

средство марка Isuzu, модел „Turquoise“, с 32 + 1 места, с регистрационен № CA 4421 

MH. 

 Подписан e договор с № Д01-30/19.01.2009 г., между Министерството на 

образованието и науката и Община Раковски, с който Общината е задължена да 
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използва моторното превозно средство – автобус за превоз на ученици, обучаващи се в 

общинските и държавни училища, находящи се на територията на Общината. Съгласно 

чл. 3 от цитирания Договор Община Раковски определя училище – преимуществен 

позлвател на моторното превозно средство с решение на Общинския съвет.  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 185 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 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 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши делба на поземлен 

имот с идентификатор № 80162.45.27, находящ се в с. Чалъкови, общ. Раковски, област 

Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: 

местност „ИСАЦИТЕ“, с площ 141790 кв. м., трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 5, номер по 

предходен план: 045027, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

3220/07.04.2011 г., съгласно предложения проект за делба, като се образуват нови 

имоти, а именно: 

 1.1. Имот с проектен идентификатор № 80162.45.137, с проектна площ 42,308 дка, 

НТП „Пасище”, местност „Исаците“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на 

с. Чалъкови, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-

786/06.11.2019 год.  на Изпълнителния директор на АГКК; 

 1.2. Имот с проектен идентификатор № 80162.45.138, с проектна площ 7,450 дка, 

НТП „Пасище”, местност „Исаците“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на 

с. Чалъкови, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

 1.3. Имот с проектен идентификатор № 80162.45.139, с проектна площ 2,613 дка, 

НТП „Пасище”, местност „Исаците“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на 

с. Чалъкови, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

 1.4. Имот с проектен идентификатор № 80162.45.140, с проектна площ 3,732 дка, 

НТП „Пасище”, местност „Исаците“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на 

с. Чалъкови, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

 1.5. Имот с проектен идентификатор № 80162.45.141, с проектна площ 82,808 дка, 

НТП „Пасище”, местност „Исаците“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на 

с. Чалъкови, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата, да 

бъде променен начина на трайно ползване на новообразувания имот с идентификатор 

№ 80162.45.137, площ 42,308 дка от „Пасище” на „Др. селкост. т.” 

 2.1 Дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начина на 

трайно ползване на новообразувания имот № 80162.45.140 с площ 3,732 дка от 

„Пасище” на „Селскостопански, горски, ведомствен път”. 

 3. Общински съвет – Раковски 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. №  26-885-

1/05.05.2020 год. от Д. П. - председател на УС на Сдружение с нестопанска цел „Зелени 

балкани“, със седалище гр. Пловдив, ул. “С.“ № * относно учредяване право на 

mailto:obs@rakovski.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
             п.к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. България №1, тел/факс: 05151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

ползване върху част от имот – публична общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с идентификатор № 80162.45.27, находящ се в с. Чалъкови, общ. 

Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

адрес на поземления имот: местност „ИСАЦИТЕ“, с площ 141790 кв. м., трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, 

категория на земята: 5, номер по предходен план: 045027, във връзка с изготвяне на 

проект за възстановяване на влажни ливади с цел подобряване на хранителната база на 

белия щъркел. По този начин ще се постигне мултиплициращ ефект на постигнатото в 

землището на с. Белозем. Инициативата е на фондация EURONATUR, Германия, която е 

координатор на мрежата на Европейските села на щъркелите.  

 За тази цел е изготвен е проект за делба на гореописания имот, съгласно който 

частта от общинския имот, към която е проявен интерес е с площ общо 42,308 дка, 

означена в проекта с проектен № 80162.45.137. Образува се и нов имот с проектен № 

80162.45.140 за полски път, който да обслужва имот № 80162.45.25. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 186 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на Оператора „В. К.“ ЕООД – 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 „В. К.“ ЕООД, гр. Пловдив“ и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив - чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя на оператора „В. K.“ ЕООД, гр. Пловдив за стопанисване, 

поддържане и експлоатация Строеж:„ „Реконструкция на водопроводна мрежа на 

населени места от община Раковски“, Подобект: „Реконструкция на част от вътрешната 

водопроводна мрежа на с. Чалъкови, 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“.  

 

МОТИВИ: Видно от Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-243/04.08.2020 г. на 

РДНСК- Пловдив, Община РАКОВСКИ е разрешено ползването на СТРОЕЖ: 

„Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски“, 

Подобект: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чалъкови, 

община Раковски“  

Стойностите на активите са заведени в баланса на Община Раковски. 

 Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите: 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.” 
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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 „В.  K.“ 

ЕООД, гр. Пловдив“ и „В. K.“ 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. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 187 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 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 земя – частна 

общинска собственост на собственик на законно построена сграда върху нея. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 изр. второ и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и с 

чл. 46, ал. 3, чл. 47 и 58 ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ) 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да 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:  

 1.1. Поземлен имот № 502.82 (пет, нула, две, точка, осем, две), за който е 

образуван УПИ ХІІI, в кв. 19 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, 

одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, с площ 679 кв. 

м. (шестстотин седемдесет и девет квадратни метра), отреден за „Жилищно 

застрояване”, актуван с АОС № 1408/20.03.2007 год. 

 

 2. Дава съгласие да бъде продаден имотът, подробно описан в т. 1.1 от 

настоящето решение на М. Г. П. с адрес: общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „Я.” № ** и А. 

Г. Б., с адрес: общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „Г. Б.” № *, при равни права, по 1/2 (една 

втора) идеална част за всяка една от тях.  

 

 3. Общински съвет - Раковски определя продажна цена в размер на 5 676,00 

лева (пет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева) за поземлен имот № 502.82 (пет, 

нула, две, точка, осем, две), за който е образуван УПИ ХІІI, в кв. 19 по ПУП на гр. Раковски, 

ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на Общински 

съвет – Раковски, с площ 679 кв. м. (шестстотин седемдесет и девет квадратни метра), 

отреден за „Жилищно застрояване”, актуван с АОС № 1408/20.03.2007 год., оценен от 

независим лицензиран оценител на 5 676,00 лева. 

 

 4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови 

действия по сключване на договор за покупко-продажба. 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило 

Заявление с вх. № 94М-2857-7/24.07.2020 г. от М. Г. П. с адрес: общ. Раковски, гр. 

Раковски, ул. „Я.” № ** и А. Г. Б., с адрес: общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „Г. Б.” № * за 

закупуване на имот № 502.82 – частна общинска собственост, за който е образуван УПИ 

ХІІI, в кв. 19 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, одобрен с Решение № 

88 от 06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, с площ 679 кв. м., отреден за 

„Жилищно застрояване”. 

 Върху имота има учредено право на строеж в полза на заявителите, което право 

е реализирано и върху имота има законно построени сгради: № 502.82.1 – Двуетажна 

масивна стоманобетонна жилищна сграда – многофамилна, № 502.82.2 – Едноетажна 
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масивна селскостопанска сграда и № 502.82.3 – Едноетажна полумасивна жилищна 

сграда, съгласно Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот 

(обстоятелствена проверка) с Вх. № 14312 от 24.06.2020 г., Акт № 123, том 39, дело № 

7966/2020 на АВ Пловдив.  

 Съгласно чл. 35 ал. 3 от ЗОС, „продажба на земя - частна общинска 

собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от 

кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2”. 

 Съгласно чл. 47 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Раковски 

„разпореждането с имоти частна общинска собственост или учредяването на 

ограничени вещни права върху недвижими имоти общинска собственост се извършва 

от Кмета на общината след решение на Общински съвет.“ 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

За: 18       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов  

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 188 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 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 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот – публична общинска 
собственост, с идентификатор № 48948.71.273, находящ се в с. Момино село, общ. 

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

със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления 

имот: 22.11.2012 г., адрес на имота: местността „САВАКА“, с площ: 4036 кв. м. трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, 

категория на земята: 4, предишен идентификатор: 48948.63.130, номер по предходен 

план: 712730, съгласно предложения проект за делба, като се образуват нови два имота 

с НТП „Пасище“, а именно: 
 1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 48948.71.275, с проектна площ 

398 кв. м., НТП „Пасище, мера”, местността „Савака“ по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Момино село, Община Раковски, област Пловдив. 
 1.2. Поземлен имот с проектен идентификатор № 48948.71.276, с проектна площ 

3638 кв. м., НТП „Пасище, мера”, местността „Савака“ по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Момино село, Община Раковски, област Пловдив. 

 

 2. Дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начина на 
трайно ползване на новообразувания имот– поземлен имот с идентификатор 

№48948.71.275 с площ 398 кв. м. от „Пасище” на „Селскостопански, горски, ведомствен 

път”. 

3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

 

МОТИВИ: Кадастралната карта на с. Момино село, общ. Раковски е одобрена със 

Заповед № РД-18-7/03.02.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК. Поземлен имот 

48948.71.273, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността 

„Савака“, с площ 4036 кв. м., с начин на трайно ползване: Пасище, е образуван след 

изменение на кадастралната карта, одобрено със Заповед № КД-14-16-706/15.06.2012 

год. на Началника на СГКК гр. Пловдив. Имотът е публична общинска собственост по 

силата на АОС № 3422/08.10.2012 год. 

 С решение на Общински съвет - Раковски № 168, взето с протокол № 

12/27.07.2012 год. се дава съгласие за промяна предназначението на имот 48948.71.273 

от НТП „Пасище“ в НТП „Полски път“. Това решение досега не е изпълнено и след 

направено заснемане на ситуация се установи, че имотът представлява път само в 

частта, между границата на имот 48848.71.269 и 48948.71.265 до края на регулацията на 

селото, където стига до съществуваща и изградена улица. Тази част от имота 

представлява път с трайна настилка от асфалт и бетон. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 17 

Гласували: 17 

За: 17       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов  

18. Йовко Георгиев Николов  

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 189 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на общински активи на Общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“. 

 

На основание: чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от ЗОС 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Одобрява и дава съгласие за предоставяне на общински активи – движимо 

имущество, общинска собственост: 

 Нов, неупотребяван верижен асфалтополагач, закупен съгласно Договор № 

653/11.06.2020 г., на стойност 504 600,00 лв. с включен ДДС., за стопанисване, ползване и 

управление, на Общинско  предприятие „Благоустрояване и превенция“; 

 

 2. Изпълнението на настоящото решение, включително изготвяне и подписване на 

Протокол за предаване на активите, се възлага на Кмета на Община Раковски.  

 

 

МОТИВИ: С Решение № 252, взето с Протокол № 17 от 28.12.2016 г., бе създадено 

Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ /наричано по-долу за краткост 

„Предприятието“/, а с Решение № 275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. е приет 

Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие 

„Благоустрояване и превенция“ /наричан по-долу за краткост „Правилник“/. В раздел II 

Предмет на дейност, чл. 8 т. 9 от Правилника е предвидено: „Стопанисва и поддържа 

предоставената му безвъзмездно общинска собственост“. В раздел III Имущество и 

финансиране, чл. 11 от Правилника е предвидено: „На Общинско предприятие 

„Благоустрояване и превенция“ се предоставя за управление и стопанисване 

общинско имущество, съгласно Приложение № 1. 

На основание чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, имотите 

и вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно чл. 52 ал. 1 от 

ЗОС, Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на 

местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.  

         В тази връзка, Община Раковски в качеството си на Възложител по Закон за 

обществените поръчки, проведе обществена поръчка – публично състезание, открита с 

Решение № ОПЗ – 5/05.03.2020 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер: 00575-2020-0004, с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВ, 

НЕУПОТРЕБЯВАН ВЕРИЖЕН АСФАЛТОПОЛАГАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И 

ПРЕВЕНЦИЯ“ КЪМ ОБЩИНА РАКОВСКИ“, като въз основа на Решение за класиране № 

ОПЗ-16/04.05.2020 г. сключи Договор (№653/11.06.2020 г.) за възлагане изпълнението на 

горепосочената поръчка с класирания на първо място - „Е. К.“ ЕАД. Договорът е 

изпълнен, като машината е доставена за нуждите на общинското предприятие и е 

разплатена в срок. 

 Предвид изложените съображения, Общински съвет Раковски следва да даде 

съгласие за предоставяне на активи за стопанисване, ползване и управление на 

общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов - за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 190 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-

ПРЗ) , съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за 

промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 

представляващи поземлени имоти 105523 с НТП-нива, 105524 с НТП-нива, 105525 с НТП-

нива, 105526 с НТП-нива, 105517 с НТП-пасище, мера, 105533 с НТП-нива, 105536 с НТП-

нива, 105539 с НТП-нива, 105542 с НТП-нива, 105545 с НТП-нива, 105548 с НТП-нива, 105551 

с НТП-нива, 105554 с НТП-нива, 105557 с НТП-нива, 105519 с НТП-нива, находящи се в 

землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността 

„Шипа“ и поземлени имоти 034370 с НТП-нива и 034373 с НТП-нива, находящи се в 

землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността 

„Перселик“, за образуване на УПИ 105523-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 

105524-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105525-Произв. и скл. дейност, Открит 

склад, УПИ 105526-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105517-Произв. и скл. 

дейност, Открит склад, УПИ 105533-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105536-

Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105539-Произв. и скл. дейност, Открит склад, 

УПИ 105542-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105545-Произв. и скл. дейност, 

Открит склад, УПИ 105548-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105551-Произв. и 

скл. дейност, Открит склад, УПИ 105554-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 

105557-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105519-Произв. и скл. дейност, Открит 

склад, УПИ 034370-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 034373-Произв. и скл. 

дейност, Открит склад. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а и чл. 124б от ЗУТ във връзка с 

чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява, на основание чл. 124б от ЗУТ, 

приложените Задания за изработване на ПУП-ПРЗ  

 

 2. Общински съвет – Раковски разрешава, на основание чл. 124а от ЗУТ, 

изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 

1 и ал. 5 от ЗУТ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи поземлени имоти 105523 с 

НТП-нива, 105524 с НТП-нива, 105525 с НТП-нива, 105526 с НТП-нива, 105517 с НТП-пасище, 

мера, 105533 с НТП-нива, 105536 с НТП-нива, 105539 с НТП-нива, 105542 с НТП-нива, 105545 

с НТП-нива, 105548 с НТП-нива, 105551 с НТП-нива, 105554 с НТП-нива, 105557 с НТП-нива, 

105519 с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Шипа“ и поземлени имоти 034370 с НТП-нива и 

034373 с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Перселик“, за образуване на УПИ 105523-Произв. и 

скл. дейност, Открит склад, УПИ 105524-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 

105525-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105526-Произв. и скл. дейност, Открит 

склад, УПИ 105517-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105533-Произв. и скл. 

дейност, Открит склад, УПИ 105536-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105539-

Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105542-Произв. и скл. дейност, Открит склад, 

УПИ 105545-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105548-Произв. и скл. дейност, 

Открит склад, УПИ 105551-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105554-Произв. и 
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скл. дейност, Открит склад, УПИ 105557-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 

105519-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 034370-Произв. и скл. дейност, Открит 

склад, УПИ 034373-Произв. и скл. дейност, Открит склад 

 Обхват: поземлени имоти 105523 с НТП-нива, 105524 с НТП-нива, 105525 с НТП-

нива, 105526 с НТП-нива, 105517 с НТП-пасище, мера, 105533 с НТП-нива, 105536 с НТП-

нива, 105539 с НТП-нива, 105542 с НТП-нива, 105545 с НТП-нива, 105548 с НТП-нива, 105551 

с НТП-нива, 105554 с НТП-нива, 105557 с НТП-нива, 105519 с НТП-нива, находящи се в 

землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността 

„Шипа“ и поземлени имоти 034370 с НТП-нива и 034373 с НТП-нива, находящи се в 

землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността 

„Перселик“. 

 Контактна зона: ПИ 10518; ПИ 105527; ПИ 105243; ПИ 105354; ПИ 105520; ПИ 000048; 

ПИ 034285; ПИ 034358; ПИ 034153. 

 Начин на урегулиране на поземлените  имоти: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.   

 Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на земеделска земя, 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващи поземлени имоти 105523 с 

НТП-нива, 105524 с НТП-нива, 105525 с НТП-нива, 105526 с НТП-нива, 105517 с НТП-пасище, 

мера, 105533 с НТП-нива, 105536 с НТП-нива, 105539 с НТП-нива, 105542 с НТП-нива, 105545 

с НТП-нива, 105548 с НТП-нива, 105551 с НТП-нива, 105554 с НТП-нива, 105557 с НТП-нива, 

105519 с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Шипа“ и поземлени имоти 034370 с НТП-нива и 

034373 с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Перселик“, за образуване на УПИ 105523-Произв. и 

скл. дейност, Открит склад, УПИ 105524-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 

105525-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105526-Произв. и скл. дейност, Открит 

склад, УПИ 105517-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105533-Произв. и скл. 

дейност, Открит склад, УПИ 105536-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105539-

Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105542-Произв. и скл. дейност, Открит склад, 

УПИ 105545-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105548-Произв. и скл. дейност, 

Открит склад, УПИ 105551-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 105554-Произв. и 

скл. дейност, Открит склад, УПИ 105557-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 

105519-Произв. и скл. дейност, Открит склад, УПИ 034370-Произв. и скл. дейност, Открит 

склад, УПИ 034373-Произв. и скл. дейност, Открит склад 

 

 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове, изм.и доп. в ДВ. бр. 22/11.03.2014г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. 

на МРРБ. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в 

ДВ. бр. 39/2011г. 

Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-

комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. С план-схемите за 

мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят 

сервитутните му ивици. 

 Новообразуваните УПИ да са с размери, отговарящи на чл. 19, ал. 1, т. 4, при 

спазване на чл. 31,чл. 32, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ. Да се представят трасировъчни данни и 

площи на новообразуваните  УПИ. 

 Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 

 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 

 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти публична 

общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и 

напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от 

ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
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 3.1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години.  

 

 4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, 

поставено на определеното за това място в сградата на общината и да се публикува 

на интернет страницата на общината, както и в един местен вестник (на основание чл. 

124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски са постъпили: 
Заявление с вх. № 26-1102-3/29.06.2020 г. от „З. Б. Е.“ ООД, ЕИК 11581****, със седалище и 

адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Стряма, ул. „В. К.“ № **, представлявано от В. К. К. 
– Управител; Заявление с вх. № 26-1605-1/29.07.2020 г. от „Е. Е. П.“ ЕООД, ЕИК 20223****, 

със седалище и адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Фр. Ж. К.“ № *, ет. *, 
представлявано от Б. П. М.  – Управител; Заявление с вх. № 26-3082-1/29.06.2020 г. от „Е. 

Д.“ ООД, ЕИК 20079****, със седалище и адрес: общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „ М.“ № 
***, бл. *, ет. **, представлявано от В. Н. В. – Управител и Заявление с вх. № 26-02-

1/29.06.2020 г. от „И. З. Б.“ ЕООД, ЕИК 11584****, със седалище и адрес: обл. Пловдив, 

общ. Раковски, с. Стряма, ул. „В. К.“ № **, представлявано от П. Ц. П. – Управител.  

 Подадените Заявления са с молба за разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и 

план за застрояване в обхвата на следните поземлени имоти:  

 Поземлени имоти 105523 с НТП-нива, 105524 с НТП-нива, 105525 с НТП-нива, 105526 

с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, местността „Шипа“ – собственост на „З. Б. Е.“ ООД и „И. З. Б.“ ЕООД;  

 Поземлен имот 105517 с НТП-пасище, мера, находящ се в землището на с. 

Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Шипа“ - собственост 

на „З. Б. Е.“ ООД; 

 Поземлени имоти 105533 с НТП-нива, 105536 с НТП-нива, 105539 с НТП-нива, 105542 

с НТП-нива, 105545 с НТП-нива, 105548 с НТП-нива, 105551 с НТП-нива, 105554 с НТП-нива, 

105557 с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Шипа“ и поземлени имоти 034370 с НТП-нива и 

034373 с НТП-нива, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Перселик“ – собственост на „Е. Е. П.“ ЕООД;  

 Поземлен имот 105519 с НТП-нива, находящ се в землището на с. Стряма, с 

ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Шипа“ – собственост не „Е. Д.“ 

ООД 

 за промяна предназначението в открит склад.  

 Към Заявленията са приложени Технически задания за изработване на ПУП-ПРЗ, 

Скици – предложения за ПУП-ПРЗ, Скици на имотите, Основни данни за имотите в 

съществуващо положение, Документи за собственост. 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 18 

Гласували: 18 

За: 18       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов  

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 191 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за ПУП-Парцеларен план за ОБЕКТ 

„Главен колектор I в землището на с. Белозем“, преминаващ през поземлени имоти: 

3620.52.23 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска 

собственост и 3620.67.3 с НТП-за съоръжение на канализация - частна общинска 

собственост в землището на с. Белозем, общ. Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а, 124б, чл. 129, ал.1 от 

ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ, чл.30 от ППЗОЗЗ и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява, на основание чл. 124б от ЗУТ, задание 

за изработване на ПУП-Парцеларен план. 

 

 2. Общински съвет – Раковски разрешава, на основание чл. 124а от ЗУТ, 

изработване на Проект за ПУП-Парцеларен план за ОБЕКТ „Главен колектор I в 

землището на с. Белозем“, преминаващ през поземлени имоти: 3620.52.23 с НТП-За 

селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост и 3620.67.3 

с НТП-за съоръжение на канализация - частна общинска собственост в землището на с. 

Белозем, общ. Раковски. 

 Обхват: 3620.52.23 с НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път - публична 

общинска собственост и 3620.67.3 с НТП-за съоръжение на канализация - частна 

общинска собственост в землището на с. Белозем, общ. Раковски 

 Контактна зона: селищна територия на с. Белозем и УПИ 067003 за ПСОВ 

 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове, изм.и доп. в ДВ. бр. 22/11.03.2014г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004г. на 

МРРБ. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в 

ДВ. бр. 39/2011г. 

 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на трасето, регистър 

на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици. 

 Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 

 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 

 

 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти публична 

общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и 

напоителни канали съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от 

ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  

земеделските земи (ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване 

на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 

 

 3.1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години.  

 

 4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, 

поставено на определеното за това място в сградата на общината и да се публикува 
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на интернет страницата на общината, както и в един местен вестник (на основание 

чл.124б, ал. 2 от ЗУТ). 

 

МОТИВИ: Входирано е Заявление вх. № 00-01-6/24.07.2020 г. от Кмета на Община 

Раковски с искане за разрешение за за изработване на Проект за ПУП-Парцеларен 

план за ОБЕКТ „Главен колектор I в землището на с. Белозем“, преминаващ през 

поземлени имоти: 3620.52.23 с НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път - 

публична общинска собственост и 3620.67.3 с НТП-за съоръжение на канализация - 

частна общинска собственост в землището на с. Белозем, общ. Раковски. 

 Изготвено е предложение за ПУП-ПРЗ обхващащо поземлени имоти извън 

урбанизираната територия на с. Белозем, общ. Раковски във връзка с изготвяне 

Парцеларен план за техническата инфраструктура.  

 Обектът представлява трасе на част новопроектираната канализация, с обща 

дължина 247,82 метра, както и 1 бр. съоръжение, които попадат в землището на с. 

Белозем.  

 Към искането са приложени следните документи: Задание за изработване на 

ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПП с трасировъчни 

данни, Регистър на имотите, през които преминава новопроектираното трасе на главен 

колектор I в землището на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 192 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изменение на Решение № 174, взето с Протокол № 10/21.07.2020 год. на 

редовно заседание на ОбС Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. ИЗМЕНЯ Решение № 174, взето с Протокол № 10/21.07.2020 год. на Общински 

съвет - Раковски в частта, касаеща текста на т. 6, както следва: 
 

Било: 

„6“ Възлага на Кмета на Община Раковски да издаде Заповед и да сключи 

договор за наем за срок от 5 /пет/ години“ със Сдружение „С. К. Т. М. – В. – О. Р.“  

с ЕИК 20593****, със седалище област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, ул. 

„М.“ № **. 
 

Става: 

„6“ Възлага на Кмета на Община Раковски да издаде Заповед и да сключи 

договор за наем за срок от 1 /една/ година“ със Сдружение „С. К. Т. М. – В. – О. 

Р.“ с ЕИК 20593****, със седалище област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, 

ул. „М.“ № **. 

 

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

 

 

МОТИВИ: С Решение № 174, взето с Протокол № 10/21.07.2020 год. на Общински съвет – 

Раковски е постановено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 изр. 

второ и чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 20, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски да бъде отдадена под наем без търг или конкурс 

сграда с площ от 255 кв. м., находяща се в училищен парцел, представляващ УПИ II, кв. 

64 по плана на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив на Сдружение „С. К. Т. М. – 

В. – О. Р.“, ЕИК 20593****, със седалище област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, 

ул. „М.“ № **, представлявано от М. В. М. – Председател на УС, определено за 

извършване на дейност в обществена полза за срок от 1 (една) година.  

Във връзка с това Общински съвет – Раковски е възложил на Кмета на Община 

Раковски да издаде Заповед и да сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години със 

Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса – Възход - Община Раковски“, с ЕИК 

20593****, със седалище област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, ул. „М.“ № **. 

 При прочита на посоченото решение на Общински съвет Раковски, се 

констатира, че в същото е допусната техническа грешка, както следва:  

В т. 6 от оформеното Решение № 174, взето с Протокол № 10/21.07.2020 год. 

грешно е изписано „да сключи договор за наем за срок от 5 (пет)“, като срокът изписан 

в т. 6 трябва да съответства на постановения в т. 3 „Отдаването под наем на имота да 

бъде за срок от 1 (една) година.“ 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 193 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-

информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на Община 

Раковски 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 57 

ЗУТ, 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 Наредба за реда за 

издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на 

рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на 

територията на Община Раковски 
 

 

 

§ 1. Чл. 10, ал. 3 се изменя, както следва: 

 „(3) Общински съвет определя цени за отдаване под наем на терени и сгради 

общинска собственост за разполагане на РИЕ, както и за отдаване под наем на 

рекламно-информационни елементи общинска собственост, не по-ниски от 

определените в Приложение № 1 от настоящата Наредба.  

 

 

§ 2. Създава се нов чл. 11а със следния текст:  

 „Процедурата за отдаване под наем на терени и сгради общинска собственост 

за разполагане на рекламни елементи, както и за отдаване под наем на рекламно-

информационни елементи общинска собственост, се провежда по реда на Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущетво, като 

наемният срок не може да бъде за повече от три години. 

 

 

§ 3. Изменя Приложение 1 към Наредбата, като придобие следния вид: 

 

„1. Тарифа за минимални месечни цени за отдаване под наем на терени и сгради 

общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи 

 

РИЕ с едностранна рекламна площ до 12 кв. м. (лева/кв. м.) 

Град Раковски 12.00 

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село 10.00 

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино 8.00 

 

РИЕ с едностранна рекламна площ над 12 кв. м. (лева/кв. м.) 
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Град Раковски 10.00 

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село 8.00 

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино 6.00 

При двустранни рекламни елементи цената се увеличава с 50%. 

 

 

 

 

2. Тарифа за минимални месечни цени за отдаване под наем на рекламно-

информационни елементи общинска собственост 

 

РИЕ с едностранна рекламна площ до 12 кв. м. (лева/кв. м.) 

Град Раковски 6.00 

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село 5.00 

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино 4.00 

 

РИЕ с едностранна рекламна площ над 12 кв. м. (лева/кв. м.) 

Град Раковски 5.00 

Кметства с. Белозем, с. Стряма, с. Шишманци и с. Момино село 4.00 

Кметства с. Чалъкови и с. Болярино 3.00 

При двустранни рекламни елементи цената се увеличава с 50%.“ 

 

 

 

Заключителна разпоредба 

 
§ 4. Тази наредба влиза от деня на 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: 

 

 Настоящото изменение е обвързано с актуализиране на наредбата относно 

начина по отдаването под наем на рекламно-информационни елементи (РИЕ) 

собственост на Община Раковки.  
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 Общината е собстеник на няколко билбордове, постовени по реда на 

Наредбата върху имоти общинска собственост, които не се ползват според 

предназначението.  

 Чрез измение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за 

поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-

недвижими имоти на територията на Община Раковски, ще се регламентира реда, по 

който ще става тяхното отдаване под наем 

 

 При изработването на проекта за Наредба за реда за издаване на разрешение 

за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи 

върху-недвижими имоти 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 реда за издаване 

на разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни 

елементи върху-недвижими имоти на територията на Община Раковски – за 

регламентиране реда за отдаване под наем на рекламно-информационните 

елементи, собственост на Община Раковски 

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 „ТСУ, ОС, С и СД“ 

и Отдел „Правен“ на Община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – 

При изработване на проекта за Наредба за реда за издаване на разрешение за 

поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху-

недвижими имоти 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 регламентиране реда за 

отдаване под наем на рекламно-информационните елементи, собственост на 

Община Раковски 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

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

средства. 

 

4. Очаквани резултати: Регламентиране реда за отдаване под наем на рекламно-

информационните елементи, собственост на Община Раковски, използването им по 

предназначение и постъпване на приходи в бюджета на Общината от сключените 

договори за наем.  

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на 

разрешение за поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни 

елементи върху-недвижими имоти 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 20.07.2020 г.  
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов  

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 № 194 
 

Взето с Протокол № 11/26.08.2020 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. Г. С. А., ЕГН: 611008**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. И. № 

*, в размер на 500 /петстотин/ лева. 

 

2. С. П. П., ЕГН: 450908**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Б. 

№ **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. Н. П. С., ЕГН: 630821**** и постоянен адрес с. Момино село, общ. Раковски ул. *-

та № **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. М. Д. М., ЕГН: 370124**** и постоянен адрес гр. Пловдив, общ. Пловдив ул. Б. № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. М. А. Х., ЕГН: 571013**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. В. П. 

№ **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. Л. И. М., ЕГН: 940628**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Б. 

№ **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. Г. П. И., ЕГН: 660522**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Г. Б. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19       

Против: 0         

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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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  

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за  
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