
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 800 

 
Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 
за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76-79 от 
АПК. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 

I.       Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, 
както следва: 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на 
селскостопански животни на територията на Община Раковски 
 

§1. Изменя чл. 11, както следва: 
 

Чл. 11  В четирите зони се разрешава отглеждането на:  
1.  Пчелни семейства при спазването на Закона за пчеларството.  

2.  Спортни гълъби и други екзотични птици, ако те притежават удостоверение за здравния 

статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), издадени от 

ветеринарен лекар, и/или документ за покупка от оторизиран развъдник. В режим на 

етажна собственост е необходимо да имат документ за съгласие от собствениците на 

сградата. Допустимият брой отглеждани спортни гълъби или други екзотични птици е до 

150 бр. за едно домакинство и за четирите зони, а извън урбанизираните територии без 

ограничения. 

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

 
 

Заключителна разпоредба 
 

     §3.  Тази наредба влиза в сила след публикуването ѝ на официалната интернет страница 

на общината. 
 
Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 800, взето с 
Протокол № 52/25.04.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
 

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

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината. 
 
 
МОТИВИ:  

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
     Следва да се разшири и допълни кръга на животните, разрешени за отглеждане в 

четирите зони. 
 



 

Сега действащият текст на наредбата е, както следва: 
„Чл. 11 В четирите зони се разрешава отглеждането на пчелни семейства при спазването 

на Закона за пчеларството.„ 
Поради нарастване броя на домакинствата на територията на Община Раковски, които 

отглеждат спортни гълъби и други екзотични птици и нуждата от регистрация на животновъдните 
обекти в БАБХ възниква необходимост от разширяване кръга на отглежданите животни в 
четирите зони. Предлаганото изменение е, както следва: Спортни гълъби и други екзотични 
птици, ако те притежават удостоверение за здравния статус (документ за проведени 
ваксинации и обезпаразитяване), издадени от ветеринарен лекар, и/или документ за покупка 
от оторизиран развъдник. В режим на етажна собственост е необходимо да имат документ за 
съгласие от собствениците на сградата.  
Допустимият брой отглеждани спортни гълъби или други екзотични птици е до 150 бр. за едно 
домакинство и за четирите зони, а извън урбанизираните територии без ограничения. 
 

При изработването на проекта Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
от условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 
Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост и обоснованост – необходимо е приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на Община Раковски – с цел обхващане и узаконяване на по-голям 
кръг от отглежданите животни на територията на Общината.  
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще 
бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване със Стопански отдел. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
      Целта на изменението е разширяване кръга отглеждани животни на територията на 

Община Раковски. 
 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
      За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски не са 
необходими финансови средства. 

 
IV. Очаквани резултати: 

      Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на 
целите, наложили приемането на същата. 

 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

      Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане 
на селскостопански животни на територията на Община Раковски съответства с българското 
законодателство , както и с правото на Европейския съюз. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 0       
Възд.се: 3                                      
           



 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                                     /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Петко Димитров Колев – възд. се 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 801 
 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 
чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Раковски за противоречието ѝ с чл. 35, ал. 2 от ЗУО. 

 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Раковски, както следва: 

 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 525 на Общински съвет Раковски, 
взето с Протокол № 40/27.06.2014 г. 

 
 
§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения: 
  

a. Ал. 1 придобива следния вид: 

„Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или 
обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ) се извършват от лица, притежаващи 
документ по чл. 35 от ЗУО.“ 

b. Създава се нова ал. 2 в следния вид: 

„Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 
изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 
(обн. ДВ бр. 73 от 25.09.2012 г.).“ 

c. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като  думите „разрешение по чл. 47 от ЗУО“ стават 
„документ по чл. 35 от ЗУО.“ 
 

d. Досегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5. 
 
§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения: 
 

2.1. Ал. 1 придобива следния вид: 

„Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или 
обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се извършват от 
лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.“ 

2.2. Ал. 2 придобива следния вид: 

„Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 
изискванията на ЗУО и Наредбата на излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. 
ДВ бр. 7 от 25.01.2013 г.).“ 



 

§ 3. В чл. 32, ал. 5 думите „разрешително по чл. 47 от ЗУО“ се заменят с думите „документ по чл. 
35 от ЗУО“. 

§ 4. В чл.  33 думите „разрешително по чл. 47 от ЗУО“ се заменят с думите „документ по чл. 35 от 
ЗУО“. 

§ 5. Създава се последващ параграф, отразяващ настоящите изменения. 
 

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 6. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 
страница на Община Раковски. 
 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с 
Решение № 801 взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на 
общинския съвет. 
 

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

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

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
 В Деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпила Жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ 
ЕООД с Вх. № ОбС-87/27.02.2019 г. против Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – 
Пловдив. Атакува се разпоредбата на чл. 31, ал. 1, като се иска прогласяването ѝ за нищожна 
или отмяната ѝ, поради противоречие с нормите на ЗУО. В тази връзка, след извършена 
проверка на съответните разпоредби от страна на общинска администрация, се стига до 
извода, че действително е необходимо изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в 

законосъобразен вид. 
 Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 22 от ЗУО. По 
естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа 
административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и 
има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва 
рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, 
с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения 
с местно значение. 
 Според чл. 31, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 
община Раковски, дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване 
и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват 
само лица, притежаващи съответно разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност. Чл. 
47 от ЗУО, от своя страна, касае лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци, за които се водят публични регистри по 
чл. 45, ал. 1 (ЗУО), като същите се регистрират при условия и по ред, определени в съответните 
национални наредби. Според текста на оспорваната наредба режимът на дейностите по § 1, 
т. 41 и т. 43 от ДР от ЗУО, а именно дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци,  е 
разрешителен. В чл. 35, ал. 1 от ЗУО се посочва, че за извършване на дейностите по третиране 
на отпадъци се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или 
комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС, но ал. 2 се отнася за дейности,  за 
които не се изисква разрешение – т.е. подлежащи само на регистрация, като съгласно точка 
3 на ал. 2: „... за дейности по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни 
средства и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели 
автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхраниение 
и/или продажба“ не се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО. 
Следва да се отбележи и т. 2 от ал. 2, която гласи, че разрешение не се изисква за събиране и 
транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и т. 43 от допълнителните разпоредби на 
ЗУО. 



 

 В тази връзка, считам че разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от наредбата следва да се 
съобрази със закона, поради което предлагам и нейното изменение, което се изразява в 
препращане към разпоредбата на чл. 35 от ЗУО. Същото се отнася и за разпоредбите на чл. 
30, ал. 1 и ал. 2., които регламентират дейностите по събиране, съхранение, преработване 
и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми с оглед постигане на законово съответствие. 
От друга страна, на изменение подлежи и ал. 2 от чл. 31 от наредбата, тъй като текстът 
задължава лицата по ал. 1 да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията 
на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства ( обн. 
ДВ бр. 104 от 2004 г.), а последната е отменена с Постановление на МС от 25.01.2013 г., обн.  ДВ 
бр. 7., тъй като е приета Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.  
 
 При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
управление на отпадъците на територията на община Раковски са спазени принципите на 
необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Раковски за 
осигуряване липсата на противоречие между разпоредбите на местната наредба и 
разпоредбите на по-високите по степен нормативни актове. 
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 
нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по – висока степен. В тази връзка, принципът е спазен с оглед изложените 
причини, които налагат изменение на Наредабта за управление на отпадъците на територията 
на община Раковски  
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са 
качени на официалната интернет страница на Община Раковски  за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и отдел „ТСУ, СО, С и 
СД“ при Община Раковски. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
                  Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за управление на 
отпадъците  на територията на община Раковски в законосъобразен вид. 
 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
            За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление 

на отпадъците на територията на община Раковски не са необходими финансови средства. 
 
IV. Очаквани резултати: 
            Очакваните резултати са обвързани с поставените цели, както и в постигане на по-

ефективна регулация на обществените отношения. 
 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
                  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Раковски съответства с българското законодателство, както и с 
правото на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 



 

 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 0   
Възд.се: 3                                     
 
 
         
                   
 
 
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
                /Георги Лесов/ 
 

                 Главен специалист по протокол: 
                                                    /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Петко Димитров Колев – за 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 802 

 
Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
горските територии, собственост на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и 
чл. 76, чл. 79 от АПК във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба за управление на 
горските територии, собственост на Община Раковски  за противоречието им с чл. 152, ал. 1 
във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за горите и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски  

 
Р Е Ш И:  

 
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 

горските територии, собственост на Община Раковски: 
 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, 
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 269 на Общински съвет Раковски, 

взето с Протокол № 21/22.02.2013 г. 
 
§ 1. Чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 се отменят. 
 
§ 2. Чл. 75, ал. 3 се отменя. 
 
§ 3. Създава се нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за 
управление на горските територии, собственост на Община Раковски, отразяващ настоящото 
изменение. 
 

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

страница на Община Раковски. 
 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, 
собственост на Община Раковски е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с 
Решение № 802, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на 
общинския съвет. 
 

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

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

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
       В Деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил Протест от Окръжна 
прокуратура – Пловдив с № 1360/12.03.2019 г., адресиран до Административен съд – гр. 
Пловдив, с който се иска отмяна на чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба за 
управление на горските територии, собственост на Община Раковски. Твърди се, че 
посочените разпоредби противоречат на текстове от Закона за горите и Закона за 
административните нарушения и наказания. След извършен преглед и анализ на атакуваните 



 

разпоредби от страна на общинска администрация се установи, че последните подлежат на 
промяна с цел ликвидиране противоречието им със закона. 
       Оспорената наредба е приета на основание законовата делегация на чл. 181, ал. 6 от ЗГ. 
По естеството си е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа 
административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и 
има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва 
рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, 
с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения 
с местно значение. 
        Според чл. 21, ал. 1, т. 1 от от наредбата: „Чл. 21. (1) Право на строеж върху поземлени 
имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за 
изграждане на: 1. Стълбове за въздушни елетропроводи;“, а т. 4 от същия казва: „4. Подземни 
електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, 
нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, 
канализаии, кабели и други елементи на техническата инграструктура;“. Съгласно чл. 152, ал. 1 
от Закона за горите: „чл. 152. (1) Строителство в горските територии без промяна 
предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1.“ Очевидно е, че с 
използването на наречието „само“ законодателят насочва, че изброяването на обектите по чл. 
54, ал. 1 от ЗГ е изчерпателно, а те са: 
- стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, 
съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура; 
- сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването 
на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: 
а) автомобилни горски пътища; 
б) заслони за обществено ползване; 
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; 
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или 
временно обитаване; 
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно 
обитаване; 
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно 
обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари; 
ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения; 
- станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по 
Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, 
реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години; 
- съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни 
ценности.  

        Обектите, които са посочени в чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредбата са присъствали в 
изброяването на обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, но след измененията в закона 
през изминалите две години, те са изключени, тоест за изграждането на обектите по т. 1 и т. 4 
вече се изисква промяна на предназначението. От казаното става ясно, че е налице 
противоречие между подзаконовия нормативен акт и ЗГ, тъй като наредбата разрешава нещо, 
което законът не допуска.  
         Другото противоречие, което следва да се ликвидира е между чл. 75, ал. 3 от наредбата и 
чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. В чл. 75, ал. 3 от наредбата е уредено, че не подлежат на обжалване 
наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., включително или е 
постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или 
обезщетението за вреди за причинени щети е на същата стойност. В чл. 59, ал .1 от ЗАНН 
изрично е регламентирано, че наказателното постановление и електронният фиш подлежат на 
обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, 
а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд. След отмяната на чл. 
59, ал. 3 от ЗАНН (обн., ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) вече всяко наказателно 
постановление подлежи на оспорване пред съда, независимо от вида и размера на 
наложената административна санкция и на присъденото обезщетение за вреди. В тази връзка, 
текстът на чл. 75, ал. 3 от наредбата се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен. 
 
       При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
управление на горските територии, собственост на Община Раковски са спазени принципите 
на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 
 



 

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община 
Раковски за осигуряване липсата на противоречие на нейните разпоредби с разпоредбите на 
по-високите по степен нормативни актове. 
 
Принцип на обоснованост – същият е спазен, предвид изложените причини (мотиви), които 
налагат изменението в наредбата. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, 
обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 
нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 
нормативен акт от по – висока степен.   
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са 
качени на официалната интернет страница на Община Раковски  за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с отдел „Правен“ и отдел „ТСУ, СО, С и 
СД“ при Община Раковски. 

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

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
            Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредба за управление на 
горските територии, собственост на Община Раковски в законосъобразен вид. 
 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
            За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
горските територии, собственост на Община Раковски не са необходими финансови 
средства. 

 
IV. Очаквани резултати: 

            Очакваните резултати са обвързани с поставените цели, а именно – постигане на 
съответствие между подзаконовия нормативен акт и българското законодателство. 
 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
            Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските 
територии, собственост на Община Раковски съответства с българското законодателство , 
както и с правото на Европейския съюз. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 0 
Възд.се: 3                        
 
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 



 

 
 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – възд. се 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 803 

 
Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, 
находящи се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив от НТП  „Пасище, мера” на НТП 
„Др. селск. т.” 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

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

1. ПИ № 700179 с площ4,504 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ДАРБОАЗА” с  НТП „Пасище, мера”; 

2. ПИ № 700182 с площ 11,967 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ДАРБОАЗА ” с  НТП „Пасище, мера”; 

3. ПИ № 700183 с площ 1,693 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ДАРБОАЗА ” с  НТП „Пасище, мера”; 

4. ПИ № 711018 с площ 13,720 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАРАДЕРЕ” с  НТП „Пасище, мера”; 

5. ПИ № 700176 с площ 11,166 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”; 

6. ПИ № 700180 с площ 6,639 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”; 

7. ПИ № 717229 с площ 2,524 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”; 

8. ПИ № 717217 с площ 8,711 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили Молби с Вх. 
№ 94Б-299-1/14.11.2018 г. от Бойко Маринов и Вх. № 26-05-18/03.12.2018 г. от „ИНСА ОЙЛ“ ООД, за 
промяна начина на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, за които е 
заявено желание да бъдат закупени с цел комасация и инвестиции. Имотите са както следва:  
 

1. ПИ № 000155 с площ 7,343 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ГЕРСЕВОТО“ с НТП „Пасище, мера“; 

2. ПИ № 700179 с площ4,504 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ДАРБОАЗА” с  НТП „Пасище, мера”; 

3. ПИ № 700182 с площ 11,967 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ДАРБОАЗА ” с  НТП „Пасище, мера”; 

4. ПИ № 700183 с площ 1,693 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „ДАРБОАЗА ” с  НТП „Пасище, мера”; 

5. ПИ № 711018 с площ 13,720 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАРАДЕРЕ” с  НТП „Пасище, мера”; 

6. ПИ № 700176 с площ 11,166 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”; 

7. ПИ № 700180 с площ 6,639 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”; 

8. ПИ № 717229 с площ 2,524 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”; 



 

9. ПИ № 717217 с площ 8,711 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, 
Пловдивска област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Пасище, мера”. 
 

От години имотите са разорани и не се ползват като имоти с НТП - „Пасище, мера”. 
Съгласно писма с Вх. № 66-29-2 и Вх. № 66-29-3 от 15.02.2019 г. от РИОСВ към МОСВ, имотите не 
попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 1          
Възд.се: 2                      
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – възд. се 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за   
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 804 

 
Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета 
средства през предходната 2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за Народните читалища. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
Общински съвет - Раковски приема докладите, представени от председателите на 

читалищата, намиращи се на територията на Община Раковски за осъществените читалищни 
дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и 
доклади за изразходваните от бюджета средства през предходната 2018 г. 

 
 
 

МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на Закона за народните читалища и с оглед 
осъществената читалищна дейност председателите на читалищата на територията на 
Община Раковски представиха на вниманието ни своите доклади за осъществените 
читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2018 г. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19 
Против: 0          
Възд.се: 2                   
 
 
 
                     
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                          /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – възд. се  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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

 

  
Р Е Ш Е Н И Е № 805 

 
Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 
годишен план на дейностите “Държавна отговорност” и “Общинска отговорност”  по бюджета 
на община Раковски за времето от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 
 
На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и т. 14 от 
Решение № 756 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема информацията за извършените от Кмета на Общината вътрешни 
компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност” и 
“Общинска отговорност” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2019 г. до 
31.03.2019 г., както следва: 

Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 
 
 

                                                                                                                                         Приложение №1                                                                                                                
За извършване на вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите 

“Държавна отговорност” и “Общинска отговорност” 
 
 

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ Изменение-

 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

В Дейност 1239 - Други дейности по вътрешната сигурност х х 

1. Външни услуги 10-20 -500 

2.Командировки в страната 10-51 +500 

Общо за дейността: х 0 

Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

В Дейност 1526 - Центрове за обществена подкрепа  х х 

1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +1000 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1000 

Общо за дейността: х 0 

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

1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +500 



 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -500 

Общо за дейността: х 0 

ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Група І - Общи държавни служби   

В Дейност 2122 - Общинска администрация х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 -100 
2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации и  
дейности 46-00 +100 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2123 - Общински съвет 

1.Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви  
административни санкции 19-01 +100 

2.Материали 10-15 -100 

3.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 -156500 

4.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 156500 

Общо за дейността: х 0 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

В Дейност 2283 - Превантивна дейност за намаляване на 
вредните подследствия от бетствия и аварии х 0 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +17750 

От Резерва 97-00 -17750 

Общо за дейността: х 0 

Функция – V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

В Дейност 2525 – Клубове на пенсионера, инвалида и други х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1000 

2.Вода,горива и енергия 10-16 -1000 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2532 – Програма за временна заетост х х 

1. Разходи за външни услуги 10-20 -2000 

2.Разходи за застраховки 10-62 +2000 

Общо за дейността: х 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 +100 



 

2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски 
организации и  
дейности 46-00 +1100 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -1200 

Общо за дейността: х 0 

В дейност 2604 - Осветление на улици и площади х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +1200 

2.Вода , горива и енергия  10-16 -1200 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2619-ДДЖСБРР х х 

1.Разходи за застраховки 10-62 +500 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -500 

3.Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви  
административни санкции 19-01 +100 

4.Разходи за външни услуги 10-20 -100 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2622-Озеленяване х х 

1.Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви  
административни санкции 19-01 +1600 

2.Вода,горива и енергия 10-16 -1600 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2623-Чистота х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1700 

2. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +500 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -2200 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІІ – Почивно дело 

В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1600 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -1600 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2745 – Обредни домове и зали х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +10000 

От Резерва 97-00 -10000 

Общо за дейността: х 0 

  
В Дейност 2759 – Други дейности по културата х х 

1.Други разходи,неквалифицирани в другите 
 параграфи и подпараграфи 10-98 +5000 

2.Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви  
административни санкции 19-01 +500 

3.Разходи за външни услуги 10-20 -5500 

Общо за дейността: х 0 



 

Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 

  

В Дейност 2832-Служби и дейности по поддържане,пемонт и 
изграждане на пътища х х 

1.Разходи за застраховки 10-62 +100 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -100 

Общо за дейността: х 0 

  

В Дейност 2849-Други дейности по транспорта,пътищата, 
пощите и далекосъобщенията х х 

1.Текущ ремонт 
 обществено осигуряване (ДОО) 10-30 +500 

6.Краткосрочни командировки в чужбина 10-52 +500 

3.Вода, горива и енергия 10-16 -500 

4.Разходи за външни услуги 10-20 -500 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2898-Други дейности по икономиката х х 

1. Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение 02-08 +300 

2.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
 правоотношения 01-01 -300 

Общо за дейността: х 0 

  

  

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и съобразно 
делегираните ми правомощия с Решение № 756 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 48/30.01.2019 г., представям на Вашето внимание информация за извършените 
вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна 
отговорност” и “Общинска отговорност” по бюджета на община Раковски за времето от 
01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17 
Против: 1          
Възд.се: 3            
 
 
 
                                     
                                                     Председател на Общински съвет Раковски: 
                 /Георги Лесов/ 
 
                   Главен специалист по протокол: 
                                /Славка Гълева/ 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се  
4. Петко Димитров Колев – възд. се 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 806 

 
Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Раковски 2019 г. 
 
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 
31.03.2019 г. и очакваните постъпления до края на годината и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 
от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски, 
предлагам да бъде извършена актуализация на Бюджет-2019, както следва: 

 
1. По приходната част на бюджета – увеличение със 119 076 лв. 
Увеличението е отразено по следните приходни параграфи: 
Продажба на сгради §§40-22   +8 326 лв. 
Продажба на НДМА §§40-30 +12 632 лв. 
Продажба на земя §§40-40     +98 118 лв. 
 

1. По разходната част на бюджета – увеличение със 119 076 лв., съгласно Приложение 
№1 

 
Увеличение в разходната част на бюджета със 119 076 лв., разпределени  както следва: 

1. Функция I – Общи държавни служби – увеличение с (+)3 320 лв. за закупуване на 
компютри и мултифунционално устройство за Общинска администрация. 

2. Функция ІІІ – Образование – увеличение с (+)4 010 лв., от тях 1 100 лв за закупуване на 
стерилизатори в 2 910 лв. за пързалка в ДГ”Синчец”. Средствата са за сметка на ВРБ по 
параграф 10-20. 

3. Функция V – Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи – увеличение по 
плана за капиталови разходи с (+)3 600 лв. в дейност 2525 – КПИ за подмяна на дограма в 
Пенсионерски клуб с.Стряма.  

4. Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – увеличение с 
(+)100 831  лв., от тях: 

 - За ПРБ + 67 661  лв., от тях 12 161 лв. Система за управление и контрол на уличното 
осветление,50 030 лв за настилки пред Пощенски клон и от ул. "Москва" от EVN  до 
ул."Петко Каравелов" и 5 470 лв. за дейност Озеленяване. 

-  За ОП”Благоустрояване и превенция”  +33 170 лв за основен ремонт на МПС, закупуване 
на Нисан Навара и изграждане на навес. Средствата  са за сметка на дейност 
2619,параграф 10-30 на ВРБ. 

5. Функция VІI – Почивно дело – увеличение с (+)32 302 лв., разпределени съгласно 
Приложение-1. 

6.  Функция VIII – Икономически дейности и услуги – (+)12 193 лв за изграждане на 
видеонаблюдение. 
 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение № 1 – Актуализация на капиталовите разходи на Община Раковски 
Приложение № 2 - Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.03.2019 г.  



 

Приложение № 3 - Актуализация на разшифровка на капиталовите разходи, 
финансирани от приходи по §§40-00 Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи. 

 
      
МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на 
разчета за капиталови разходи в частта “Държавни дейности“ ,“Местни дейности” и 
„Дофинансиране на делегираните от държавата дейности“, съгласно Приложение № 1. 

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 № 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. предвижда:  

Чл. 41 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното 
развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за 
сметка на средства с източник: 

1. Остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в 

преходен остатък; 

2. Собствени приходи; 

3. Субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 
училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както 
и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията 
на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за 
центъра за подкрепа на личностното развитие. 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха уведомителни 
писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи. В колона 
„било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни средства, а в колона 
„става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. Предвиждат се допълнителни 
средства за конкретно възникнали нужди за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни 
обекти и допълнително техническо оборудване. 

  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16 
Против: 1          
Възд.се: 4                            
                                            
                                                     Председател на Общински съвет Раковски: 
                 /Георги Лесов/ 
 
                   Главен специалист по протокол: 
                                 /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се   
4. Петко Димитров Колев – възд. се   
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. Се  
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 807 

 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г. и продажба на имот - общинско жилище – частна общинска 
собственост /ЧОС/, находящ се в гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и 
във връзка с чл. 25 и чл. 23, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

  
1. Определя ЗА ПРОДАЖБА следното общинско жилище – частна общинска 

собственост – апартамент № 5/9/ с площ 92,02 кв. м. ведно с изба № 5 с площ 4,01 кв. м. и 
съответните идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, 
№ 102, вх. ”А”, ет. 2, ап. 5, АОС № 281/24.01.2000 г. 

2. Включва в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за 
разпореждане през 2019 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г.“, следния имот – ЧОС: общинско жилище, представляващо 
апартамент № 5/9/ с площ 92,02 кв. м. ведно с изба № 5 с площ 4,01 кв. м. и съответните 
идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 102, вх. 
”А”, ет. 2, ап. 5, АОС № 281/24.01.2000 г. 

3.  Дава съгласие посоченото в т. 1 и 2 общинско жилище да бъде продадено за сумата 
от 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева) на Недялка Петкова Маджарска,  ЕГН 640116****, пост. 
адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, бул. „Г. С. Раковски”, № 102, вх. ”А”, ет. 
2, ап. 9 

4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите по закон 
действия по сключването на договор. 
 
 
 
МОТИВИ: На 05.05.2000 г. е сключен безсрочен договор за наем на общинско жилище, 
представляващо апартамент № 5/9/ с площ 92,02 кв. м. ведно с изба № 5 с площ 4,01 кв. м. и 
съответните идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, 
№ 102, вх. ”А”, ет. 2, между Община Раковски и Недялка Петрова Маджарска. 
 С настанителна Заповед № ОС–55-11/30.09.2014 г. на кмета на Община Раковски и въз 
основа на нея е сключен нов договор за наем с горецитираната наемателка от 01.10.2014 г. за 
същото общинско жилище за срок от 5 години.  
 Сградата, в която се намира апартаментът е ситуирана в УПИ ІІ-2280, кв. 147 по 
регулационния план на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски.  
 В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с Вх. 
№ 94К-44-1/04.04.2019 г. от Недялка Петкова Маджарска, с което същата заявява интерес за 
закупуване на посоченото горе жилище, което ползва под наем. Съгласно разпоредбата на 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се 
продават след решение на общинския съвет на други лица, отговарящи на условията за 
закупуване на общински жилища, определени в наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост. Според чл. 25 от Наредбата условията, на които следва да отговарят лицата са 
следните: да са български граждани; да отговарят на условията за настаняване в общинско 
жилище съгласно тази наредба; да са наематели на общинско жилище на основание 



 

настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване; общинското жилище да е 
определено за продажба с решение на Общински съвет – Раковски и заинтересованото лице 
да е направило писмено искане за закупуване до кмета на Общината. За удостоверяване на 
горните обстоятелства към заявлението са приложени следните документи: копие от 
настанителната заповед, копие от договора за наем, декларация за гражданство и 
гражданско състояние по чл. 25 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
декларация за семейно и имотно състояние, копие от лична карта. Съгласно служебна 
справка и изготвено удостоверение за наличие или липса на задължения към Общината, 
лицето няма данъчни или други задължения към Община Раковски. От представените 
документи е видно, че лицето отговаря на условията за закупуване на жилището. Изготвена е 
пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно която пазарната 
стойност на имота е 23  897,00 лв. (двадесет и три хиляди, осемстотин деветдесет и десем 
лева). Жилището не е определено за продажба. За да бъде осъществена инициираната 
продажба е необходимо жилището да бъде определено от Общинския съвет за продажба и 
да бъде включено в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за 
разпореждане през 2019 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г.“ 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 18 
Против: 0          
Възд.се: 2                     
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – възд. се  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 808 
 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г. и продажба на имот - общинско жилище – частна общинска 
собственост /ЧОС/, находящ се в гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и 
във връзка с чл. 25 и чл. 23, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  

 
1. Определя ЗА ПРОДАЖБА следното общинско жилище – частна общинска 

собственост – апартамент № 3 с площ 34,31 кв. м. ведно с изба № 3 с площ 6,02 кв. м. и 
съответните идеални части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, 
№ 106, вх. ”А”, ет. 3, ап. 3, АОС № 276/21.01.2000 г. 

2. Включва в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за 
разпореждане през 2019 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г.“, следния имот – ЧОС: общинско жилище, представляващо 
апартамент № 3 с площ 34,31 кв. м. ведно с изба № 3 с площ 6,02 кв. м. и съответните идеални 
части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 106, вх. ”А”, ет. 3, 
ап. 3, АОС № 276/21.01.2000 г. 

3. Дава съгласие посоченото в т. 1 и 2 общинско жилище да бъде продадено за сумата 
от 12 000,00 (дванадесет хиляди лева) на Виктория Иванова Кисова, ЕГН 900112****, пост. адрес: 
гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Виктор Юго”, № 4. 

4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите по закон 
действия по сключването на договор. 
 
 
 
МОТИВИ: С настанителна Заповед № ДИ–42/24.07.2008 г. на кмета на Община Раковски и 
сключеният въз основа на нея договор за наем на общинско жилище от 28.07.2009 г. е 
предоставено под наем на Виктория Иванова Кисова общинско жилище, представляващо 
апартамент № 3 с площ 34,31 кв. м. ведно с изба № 3 с площ 6,02 кв. м. и съответните идеални 
части от общите части на сградата, находящо се на бул. „Г. С. Раковски”, № 106, вх. ”А”, ет. 3, 
ап. 3. Договорът от 28.07.2009г. е бил с пет годишен срок. На 01.10.2014 г. е бил подписан Анекс, 
с които периода на договора се удължава с още пет години до 01.10.2019г. Сградата, в която 
се намира апартаментът е ситуирана в УПИ ІІ-2280, кв. 147 по регулационния план на гр. 
Раковски, кв. Секирово, община Раковски. В Деловодството на Общинска администрация – 
Раковски е депозирано Заявление с Вх. № 94В-253-1/26.03.2019г. от Виктория Иванова Кисова, с 
което същата заявява интерес за закупуване на горепосоченото жилище, което ползва под 
наем. Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС общинските жилища, предназначени 
за продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на други лица, 
отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, определени в наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
жилища – общинска собственост. Според чл. 25 от Наредбата условията, на които следва да 
отговарят лицата са следните: да са български граждани; да отговарят на условията за 
настаняване в общинско жилище съгласно тази наредба; да са наематели на общинско 



 

жилище на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване; 
общинското жилище да е определено за продажба с решение на Общински съвет – 
Раковски и заинтересованото лице да е направило писмено искане за закупуване до кмета 
на Общината. За удостоверяване на горните обстоятелства към заявлението са приложени 
следните документи: копие от настанителната заповед, копие от договора за наем, 
декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25 от Закона за нотариусите и 
нотариалната дейност, декларация за семейно и имотно състояние, копие от лична карта. 
Съгласно служебна справка и изготвено удостоверение за наличие или липса на задължения 
към Общината, лицето няма данъчни или други задължения към Община Раковски. От 
представените документи е видно, че лицето отговаря на условията за закупуване на 
жилището. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, 
съгласно която пазарната стойност на имота е 9  002,00 (девет хиляди и два лева). Жилището 
не е определено за продажба. За да бъде осъществена инициираната продажба е 
необходимо жилището да бъде определено от Общинския съвет за продажба и да бъде 
включено в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 
2019 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г.“ 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 0     
Възд.се: 1                   
                                             
 
 
    
 
                                                   Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 809 
 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г., във връзка с прекратяване на съсобственост между Община 
Раковски и физическо лице, чрез продажба частта на Общината. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 
и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2019 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г., приета с Решение № 742 на Общински съвет - Раковски, взето с 
протокол № 48/30.01.2019 г., следните имоти – частна общинска собственост:  

 232/3516 /двеста тридесет и два от три хиляди петстотин и шестнадесет/ идеални 
части от ПИ № 045139 с НТП “Нива”, с обща площ 3,516 дка, находящ се в землището 
на с. Стряма, местността „КОРА ГЬОЛ”, актуван с АОС № 1714/27.11.2008 г. 

 425/2398 /четиристотин двадесет и пет от две хиляди триста деветдесет и осем/ 
идеални части от ПИ № 124051 с НТП “Нива”, с обща площ 2,398 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, местността „ВЪЛЧОВИЦА”, актуван с АОС № 1703/26.11.2008 
г. 

 1705/3286 /хиляда седемстотин и пет от три хиляди двеста осемдесет и шест/ 
идеални части от ПИ № 045066 с НТП “Нива”, с обща площ 3,286 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, местността „КАДЪНКАТА”, актуван с АОС № 1704/26.11.2008 
г. 
 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за продажба 
за частта на Общината, а именно: 

 232/3516 /двеста тридесет и два от три хиляди петстотин и шестнадесет/ идеални 
части от ПИ № 045139 с НТП “Нива”, с обща площ 3,516 дка, находящ се в землището 
на с. Стряма, местността „КОРА ГЬОЛ”, актуван с АОС № 1714/27.11.2008 г. 

 425/2398 /четиристотин двадесет и пет от две хиляди триста деветдесет и осем/ 
идеални части от ПИ № 124051 с НТП “Нива”, с обща площ 2,398 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, местността „ВЪЛЧОВИЦА”, актуван с АОС № 1703/26.11.2008 
г. 

 1705/3286 /хиляда седемстотин и пет от три хиляди двеста осемдесет и шест/ 
идеални части от ПИ № 045066 с НТП “Нива”, с обща площ 3,286 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, местността „КАДЪНКАТА”, актуван с АОС № 1704/26.11.2008 
г. 

С ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАИЛАНСКИ, адрес: гр. Пловдив, Община Пловдив, обл. Пловдив, ул. 
”Чернишевски” № 11 собственик на идеални части от гореописания имоти за сумата от: 

 За 232/3516 /двеста тридесет и два от три хиляди петстотин и шестнадесет/ идеални 
части от ПИ № 045139 с НТП “Нива”, с обща площ 3,516 дка, находящ се в землището 
на с. Стряма, местността „КОРА ГЬОЛ”, актуван с АОС № 1714/27.11.2008 г. за 360,00 
/триста и шестдесет лева/. Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана 
изцяло. 

 За 425/2398 /четиристотин двадесет и пет от две хиляди триста деветдесет и осем/ 
идеални части от ПИ № 124051 с НТП “Нива”, с обща площ 2,398 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, местността „ВЪЛЧОВИЦА”, актуван с АОС № 1703/26.11.2008 



 

г. за 660,00лв. /шестстотин и шестдесет лева/. Съсобствеността на имота ще бъде 
ликвидирана изцяло. 

 За 1705/3286 /хиляда седемстотин и пет от три хиляди двеста осемдесет и шест/ 
идеални части от ПИ № 045066 с НТП “Нива”, с обща площ 3,286 дка, находящ се в 
землището на с. Стряма, местността „КАДЪНКАТА”, актуван с АОС № 1704/26.11.2008 
г. за 2 700,00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/. Съсобствеността на имота ще бъде 
ликвидирана изцяло. 

 
3. Възлага на кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявлениe с 
Вх. № 94В-1011-1/01.04.2019 г. от ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАИЛАНСКИ, адрес: гр. Пловдив, Община 
Пловдив, обл. Пловдив, ул. ”Чернишевски” № 11, за закупуване на идеални части, собственост 
на Община Раковски, представляващи: 

 232/3516 /двеста тридесет и два от три хиляди петстотин и шестнадесет/ идеални части 
от ПИ № 045139 с НТП “Нива”, с обща площ 3,516 дка, находящ се в землището на с. 
Стряма, местността „КОРА ГЬОЛ”, актуван с АОС № 1714/27.11.2008 г. Останалите 
3284/3516 /три хиляди двеста осемдесет и четири от три хиляди петстотин и 
шестнадесет/ идеални части от гореописания ПИ са собственост на ВАСИЛ ИВАНОВ 
КАРАИЛАНСКИ съгласно: 

- Нотариален акт за дарение - № 82, том II, рег. № 4827, дело № 272 от 17.11.2017 г. 
- Нотариален акт за покупко-продажба - № 83, том II, рег. № 4828, дело № 273 от 

17.11.2017 г. 
-  Нотариален акт за покупко-продажба - № 34, том I, рег. № 795, дело № 32 от 

15.02.2018 г. 
 425/2398 /четиристотин двадесет и пет от две хиляди триста деветдесет и осем/ идеални 

части от ПИ № 124051 с НТП “Нива”, с обща площ 2,398 дка, находящ се в землището на 
с. Стряма, местността „ВЪЛЧОВИЦА”, актуван с АОС № 1703/26.11.2008 г. Останалите 
1973/2398 /хиляда деветстотин седемдесет и три от две хиляди триста деветдесет и 
осем/ идеални части от гореописания ПИ са собственост на ВАСИЛ ИВАНОВ 
КАРАИЛАНСКИ съгласно: 

- Нотариален акт за покупко-продажба - № 84, том II, рег. № 3990, дело № 278 от 
06.10.2016 г. 

 1705/3286 /хиляда седемстотин и пет от три хиляди двеста осемдесет и шест/ идеални 
части от ПИ № 045066 с НТП “Нива”, с обща площ 3,286 дка, находящ се в землището на 
с. Стряма, местността „КАДЪНКАТА”, актуван с АОС № 1704/26.11.2008 г. Останалите 
1581/3286 /хиляда петстотин осемдесет и един от три хиляди двеста осемдесет и шест/ 
идеални части от гореописания ПИ са собственост на ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАИЛАНСКИ 
съгласно: 

- Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижим имот за движима вещ - 
№ 9, том 2, рег. № 2171, дело № 209 от 04.06.2012 г. 

 
За гореописаните имоти има изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. Общински 
съвет определя продажни цени за имотите съгласно настоящето решение.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0         
Възд.се: 0      
 
    
                                                 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                                               /Славка Гълева/ 
 



 

 
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 810 

 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – ЧОС. 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които 

Общината предлага за разпореждане през 2019 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.”, приета с Решение № 742 на 
Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 48/30.01.2019 г. следните имоти – ЧОС: 

 

Имот УПИ VI-1709, от кв. 32 по 
регулационния план на с. Белозем, 

общ. Раковски 

търг. и обслуж. 
дейности 

665 4773/10.04.2019г. 

Имот УПИ XVII-1701, от кв. 51 по 
регулационния план на с. Белозем, 

общ. Раковски 
жил. строителство 458 3864/27.02.2014г. 

Имот № 502.2157, за който е 
образуван УПИ VIII-2157, от кв. 150 по 
регулационния план на гр. Раковски, 

кв. Секирово 

жил. строителство 210 3076/02.03.2010г. 

Имот № 502.2167, за който е 
образуван УПИ XVIII-2167, от кв. 150 

по регулационния план на гр. 
Раковски, общ. Раковски, 

кв.Секирово 

жил. строителство 481 3086/02.03.2010г. 

Имот № 033020 с НТП „Нива“, с площ от 
0,403 дка. находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, м-ст „ГИЕВИЯ 

САЙ“ 

Нива 403 2757/16.12.2009г. 

Имот № 501.2494, за който е 
образуван УПИ L-2494, от кв. 126 по 

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

Генерал Николаево 

жил. строителство 655 2198/07.05.2009г. 

Имот № 502.2248, за който е 
образуван УПИ XI-2248, от кв. 156 по 

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

Секирово 

жил. строителство 453 3137/09.03.2010г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти - ЧОС: 

 

Имот УПИ VI-1709, от кв. 32 по търг. и обслуж. 665 4773/10.04.2019г. 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. 
Акт за общинска 

собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. 
Акт за общинска 

собственост 



 

регулационния план на с. Белозем, 
общ. Раковски 

дейности 

Имот УПИ XVII-1701, от кв. 51 по 
регулационния план на с. Белозем, 

общ. Раковски 
жил. строителство 458 3864/27.02.2014г. 

Имот № 502.2157, за който е 
образуван УПИ VIII-2157, от кв. 150 по 
регулационния план на гр. Раковски, 

кв. Секирово 

жил. строителство 210 3076/02.03.2010г. 

Имот № 502.2167, за който е 
образуван УПИ XVIII-2167, от кв. 150 

по регулационния план на гр. 
Раковски, общ. Раковски, 

кв.Секирово 

жил. строителство 481 3086/02.03.2010г. 

Имот № 033020 с НТП „Нива“, с площ от 
0,403 дка. находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, м-ст „ГИЕВИЯ 

САЙ“ 

Нива 403 2757/16.12.2009г. 

Имот № 501.2494, за който е 
образуван УПИ L-2494, от кв. 126 по 

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

Генерал Николаево 

жил. строителство 655 2198/07.05.2009г. 

Имот № 502.2248, за който е 
образуван УПИ XI-2248, от кв. 156 по 

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

Секирово 

жил. строителство 453 3137/09.03.2010г. 

 
3. Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4.  Определя начални тръжни цени на гореописаните имоти, както следва: 

Имот УПИ VI-1709, от кв. 32 по 
регулационния план на с. Белозем, 

общ.Раковски 

търг. и обслуж. 
дейности 

665 23 000,00 лв. 

Имот УПИ XVII-1701, от кв. 51 по 
регулационния план на с. Белозем, 

общ.Раковски 
жил. строителство 458 16 000,00 лв. 

Имот № 502.2157, за който е 
образуван УПИ VIII-2157, от кв. 150 по 
регулационния план на гр.Раковски, 

кв. Секирово 

жил. строителство 210 1 365,00 лв. 

Имот № 502.2167, за който е 
образуван УПИ XVIII-2167, от кв. 150 

по регулационния план на гр. 
Раковски, общ. Раковски, 

кв.Секирово 

жил. строителство 481 3 200,00 лв. 

Имот № 033020 с НТП „Нива“, с площ от 
0,403 дка. находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, м-ст „ГИЕВИЯ 

САЙ“ 

Нива 403 1 000,00 лв. 

Имот № 501.2494, за който е 
образуван УПИ L-2494, от кв. 126 по 

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

Генерал Николаево 

жил. строителство 655 4 300,00 лв. 

Имот № 502.2248, за който е 
образуван УПИ XI-2248, от кв. 156 по 

регулационния план на гр. 
Раковски, общ. Раковски, 

кв.Секирово 

жил. строителство 453 3 000,00 лв. 

 
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 

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

цена 



 

             

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

1. Вх. № 26-2679-2/10.08.2018 г. от „Агри Маркет БГ“ ООД – за закупуване на следният имоти 
– частна общинска собственост:  

 УПИ VI-1709, от кв. 32 по регулационния план на с. Белозем, общ. Раковски, АОС 
№ 4773/10.04.2019г. 

2. Вх. № 94Д-688-3/03.12.2018 г. от Деян Петров Терзийски – за закупуване на следният 
имоти – частна общинска собственост:  

 УПИ XVII-1701, от кв. 51 по регулационния план на с. Белозем, общ. Раковски, 
АОС № 3864/27.02.2014 г. 

3. Вх. № 94А-575-1/11.03.2019 г. от Ана Иванова Николова - за закупуване на поземлен имот 
– частна общинска собственост:  

 Имот № 502.2157, за който е образуван УПИ VIII-2157, от кв. 150 по регулационния 
план на гр. Раковски, кв. Секирово,  
АОС № 3076/02.03.2010 г. 

4. Вх. № 94Т-700-1/13.03.2019 г. от Танко Борисов Манолов - за закупуване на поземлен имот 
– частна общинска собственост:  

 Имот № 502.2167, за който е образуван УПИ XVIII-2167, от кв. 150 по регулационния 
план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Секирово, АОС № 3086/02.03.2010 г. 

5. Вх. № 94И-281-1/14.03.2019 г. от Иван Петров Хамбарлийски – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 Имот № 033020 с НТП „Нива“, с площ от 0,403 дка. находящ се в землището на гр. 
Раковски, общ. Раковски, м-ст „ГИЕВИЯ САЙ“, АОС № 2757/16.12.2009 г. 

6. Вх. № 94С-205-1/25.03.2019 г. от Спас Георгиев Евтимов – за закупуване на поземлени 
имоти – частна общинска собственост: 

 Имот № 501.2494, за който е образуван УПИ L-2494, от кв. 126 по регулационния 
план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Генерал Николаево, АОС № 
2198/07.05.2009 г. 

7. Вх. № 94Т-933-1/27.03.2019 г. от Татяна Методиева Манчева – за закупуване на поземлен 
имот – частна общинска собственост: 

 Имот № 502.2248, за който е образуван УПИ XI-2248, от кв. 156 по регулационния 
план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Секирово, АОС № 3137/09.03.2010 г. 

 
 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0    
Възд.се: 0                          
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 811 

 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – ЧОС. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2019 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.”,  приета с Решение № 742 на 
Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 48/30.01.2019 г. следният имот – ЧОС: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 48948.501.195, с. Момино село, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: За обект – комплекс за образование, ведно с 
построените в имота сгради: 

СГРАДА № 48948.501.195.1, застроена площ: 400 кв.м. (четиристотин квадратни метра), 
брой етажи: 2 (два), с предназначение: сграда за образование; 

СГРАДА № 48948.501.195.2, застроена площ: 251 кв.м. (двеста петдесет и един 
квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда за образование; 

СГРАДА № 48948.501.195.3 , застроена площ: 252 кв.м. (двеста петдесет и два квадратни 
метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: селскостопанска сграда. 

 
2. Дава съгласие да бъде продаден следният имот - ЧОС: 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 48948.501.195, с. Момино село, общ. Раковски, 

обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: За обект – комплекс за образование, ведно с 
построените в имота сгради: 

СГРАДА № 48948.501.195.1, застроена площ: 400 кв.м. (четиристотин квадратни метра), 
брой етажи: 2 (два), с предназначение: сграда за образование; 

СГРАДА № 48948.501.195.2, застроена площ: 251 кв.м. (двеста петдесет и един 
квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда за образование; 

СГРАДА № 48948.501.195.3 , застроена площ: 252 кв.м. (двеста петдесет и два квадратни 
метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: селскостопанска сграда. 

 
3. Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4. Определя  началната тръжна цена на гореописаният имот в размер на 50 000,00 лв. 

(петдесет хиляди лева). 
 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване и последващото сключване на договори. 
 
                  
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с: 

1. Вх. № 26-2658-1/07.08.2018 г. от Фондация „БОЙКА“, представлявана от Георги 
Милчев – председател за закупуване на следният имот – частна общинска 
собственост:  



 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 48948.501.195, с. Момино село, общ. Раковски, обл. 
Пловдив, Начин на трайно ползване: За обект – комплекс за образование, ведно с построените 
в имота сгради:  

СГРАДА № 48948.501.195.1, застроена площ: 400 кв.м. (четиристотин квадратни метра), 
брой етажи: 2 (два), с предназначение: сграда за образование;  

СГРАДА № 48948.501.195.2, застроена площ: 251 кв.м. (двеста петдесет и един квадратни 
метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: сграда за образование; 

СГРАДА № 48948.501.195.3, застроена площ: 252 кв.м. (двеста петдесет и два квадратни 
метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: селскостопанска сграда. 

 
 Гореописаният поземлен имот - 48948.501.195 е частна общинска собственост, отреден 
за „Обществено и делово обслужване“.  
 СГРАДА № 48948.501.195.1 представлява бивше начално училище „Отец Паисий” – с. 
Момино село, което със заповед № РД-14-304/08.07.2008 г. на Министъра на образованието е 
закрито, като остава общинска собственост. След закриването му през 2008 г., сградата е в 
лошо физическо състояние и не се използва по никакъв начин, руши се и не съществуват 
обективни показатели (нарастване броя на учениците в селото или околните села), които да 
обосновават нуждата училището отново да бъде ползвано, като такова. 
 СГРАДА № 48948.501.195.2 представлява бивш физкултурен салон, като към момента 
обектът е лошо физическо състояние и е негоден за ползване.  
 СГРАДА № 48948.501.195.3 представлява бивш детски дом, като към момента е негодна 
за ползване с максимално овехтяване от 50% - неподлежаща на ремонт. 
 С решение № 764, взето с протокол № 50/27.02.2019 год. на заседание на ОбС Раковски 
е дадено съгласие за промяна на имота от публична в частна общинска собственост. 
 Със заповед № АБ-47/–15.03.2019 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за 
изменение на ПУП-ПР за този имот, като същият се отрежда за „Обществено и делово 
обслужване“. Съставен е нов АОС № 4777/10.04.2019 год. за частна общинска собственост. 
 Чрез продажбата на имота ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски.  
 
За горецитирания имот (48948.501.195), ведно с построените в него сгради, има изготвена 
пазарна оценка от лицензиран оценител. Общински съвет – Раковски определя начална 
тръжна цена за имота, съгласно решението си. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0         
Възд.се: 0 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 812 

 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за проект за „Трасе на  
Електропровод и Водопровод“ и „Трасе за проектиране  на  пътен достъп“, засягащи ПИ-
000411-път II клас „Пловдив-Брезово“ ПИ-034024 и ПИ400076-полски път-публична общинска 
собственост и ПИ-000418-напоителен канал - публична общинска собственост за  захранване  
на УПИ-034001,034002,034010-Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и 
нехранителни продукти, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, общ. 
Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, проект за ПУП-
Парцеларен план за „Трасе на Електропровод и Водопровод“ и „Трасе за проектиране на 
пътен достъп“, въз основа на утвърдена площадка за проектиране с Решение 25 от 29.11.2018г. 
на МЗХГ, ОД “Земеделие“ Пловдив, Комисия за земеделски земи, засягащи ПИ-000411-път II 
клас „Пловдив-Брезово“ ПИ-034024 и ПИ400076-полски пътища-публична общинска собственост 
и ПИ-000418-напоителен канал - публична общинска собственост за захранване на УПИ-
034001,034002,034010-Обществено и делово обслужване, Хипермаркет за хранителни и 
нехранителни продукти, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, обл. Пловдив, общ. 
Раковски. 
 (Решение№ III, взето с Протокол №14 от 10.04.2019 г. на ЕСУТ при община Раковски) 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА Раковски е постъпило Искане, Вх.№ 94Й-221-2 от 09.04.2019 г. 
на Йонко Георгиев Земярски и Велислав Петров Райков, за одобряване на проект за ПУП-
Парцеларен план за  „Трасе   на  Електропровод  и  Водопровод“ и  „Трасе за проектиране  на  
пътен достъп“, засягащиПИ-000411-път II клас „Пловдив-Брезово“ ПИ-034024 и ПИ400076-полски 
път-публична общинска собственост и ПИ-000418-напоителен канал - публична общинска 
собственост за захранване на УПИ-034001,034002,034010-Обществено и делово обслужване, 
Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти, местност „Казаните” в землището на 
гр.Раковски, област Пловдив, община Раковски. 
 
Към искането са приложени  следните документи: Решение № м727, взето Протокол № 46 от 
19.12.2018 г. на Общински съвет  гр. Раковски;  Решение № 25 от 29.11.2018 г. на МЗХГ, ОД 
“Земеделие“ - Пловдив; Комисия за земеделски земи; Становище, Изх. № 8165942-1 от 
21.03.2019 г. на „ЕР ЮГ“, ЕВН група; Становище, Изх. № 12772 от 23.01.2019 г. на „ВиК“ ЕООД, 
Здравно заключение, Изх. № РД-259-218 от 27.03.2019 г. на МЗ, РЗИ-Пловдив, Препис от  
Решение№ III, взето с Протокол № 14 от 10.04.2019 г. на ЕСУТ при община Раковски;  
Съобщение на община Раковски, Изх. № 94Й-221-2 от 10.04.2019 г. и  Акт за постъпили  
възражения от 24.04.2019 г. 
 



 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Петко Димитров Колев – за  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 813 

 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 
2019 г. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 19 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона 
за социалните услуги и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално 
подпомагане.  

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

Р Е Ш И:  
 
 

Да бъде приет разработеният и съгласуван годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Раковски за 2019 год. и планувани дейности за 2020 год.  
 

 
МОТИВИ:  Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 36б, ал.4 от Правилника за 
прилагане на закона за социално подпомагане, ежегодно до 30 април се приема годишен 
план за развитие на социалните услуги в общините на Република България, като в изготвения 
годишен план се съдържат плануваните дейности за следващата календарна година, а 
именно 2020-та, годишният план е разработен и съгласуван с Дирекция за социално 
подпомагане – Раковски. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 0          
Възд.се: 1 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев –  възд. се  
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  



 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 814 

 

Взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Отпускане на еднократни помощи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 
 
По предложение на: Петър Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  
 

Р Е Ш И:  
 
 
Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 
1. Ана Илиева Бойчева с ЕГН: 400819**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, 

ул. „Александър Стамболийски” № 11, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Стою Запрянов Щерев с ЕГН: 480416**** и постоянен адрес: с. Чалъкови, общ. Раковски, 
ул. „Дружба” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Запрян Стоев Запрянов с ЕГН: 670501**** с настоящ адрес: с. Чалъкови, общ. Раковски, 
ул. „Дружба” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
4. Пенка Славова Боргоджийска с ЕГН: 620430**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 

Раковски, ул. „Васил Левски” № 13, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Петър Йозов Бойчев с ЕГН: 521030**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. 
„Симеон I” № 66, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Милко Ченков Гълев с ЕГН: 630809**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. 
„Симеон I” № 39, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Мария Николова Бойкина с ЕГН: 330205**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Драва” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Юлия Николова Станчева с ЕГН: 831021**** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. 
Раковски, ул. „Христо Смирненски” № 16, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19 
Против: 0          
Възд. се: 2 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 

              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 



 

 
 

1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Петко Димитров Колев – възд. се 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за   
16. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


