
 

  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 № 861 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 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. 23 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 29 ал. 1 в частта относно „събиране“ и чл. 
29 ал. 2м както и чл. 72 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от Наредба за управление на отпадъците на 
територията на Община Раковски за противоречието им с ЗУО, ЗУТ и Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 
 
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 управление на отпадъците на територията на Община Раковски 
 
§1.: В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 
 
 а) в ал. 2 т. 1 думите „под 100 кв. м“ се заменят с „ , по-малка от 300 кв. м.“ 
 б) в ал. 2 т. 2 думите „ по-малка от 500 кв. м.“ се заменят с „по-малка от 700 кв. м.“ 
 в) в ал. 2 т. 3 думите „по-малка от 300 кв. м.“ се заменят с „по-малка от 700 кв. м.“. 
 
 г) ал. 3 се отменя. 
 
 д) Текстът на ал. 4 се изменя и допълва така: 
 „Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда на чл. 
156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се одобряват от кмета на общината или 
оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в 
сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди 
започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1.“ 
 е) т. 1 и т. 2 от ал. 4 се отменят. 

§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) ал. 1 се изменя така:  
„Дейностите по съхранение, преработване и/или обезвреждане на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти, имат право да извършват само лица, притежаващи съответно 
комплексно разрешително или разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност, а за 
дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от 
допълнителните разпоредби на ЗУО разрешение не се изисква.  

 
 б) ал. 2 се изменя така:  
 „Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност съответствие с 
изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2 
от 2013 г.) и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 от 1999 г.). 
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§ 3. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения: 
 а) в ал. 2 пр. 1 думите „от 30 000 лв. до 100 000 лв.“ се заменят с „от 15 000 до 50 000 лв.“ 
 б) в ал. 3 пр. 1 думите „от 60 000 лв. до 200 000 лв.“ се заменят с „от 30 000 лв. до 100 000 
лв.“. 
 
§4. Създава се нов параграф, отразяващ настоящото изменение. 

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 5. 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 № 861, 
взето с Протокол № 56 /28.08.2019 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 № 4287/24.06.2019 г. против Наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив с копие до 
Върховна административна прокуратура на основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал., чл. 
126, и чл. 193, ал. 1 от АПК.  
 Цитираният протест атакува разпоредбите на чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 29 ал. 1 в частта 
относно „събиране“ и чл. 29 ал. 2, както и чл. 72 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от Наредба за управление 
на отпадъците на територията на Община Раковски за отмяната им, с оглед тяхната 
незаконосъобразност. В тази връзка, след извършена проверка на съответните разпоредби от 
страна на общинска администрация, се стига до извода, че действително е необходимо 
изменение на наредбата с оглед привеждането ѝ в законосъобразен вид. 
 Оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на нормативен акт от по-висока 
степен, а именно Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Закон за устройство на територията 
(ЗУТ) и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали. 
 По естеството си Наредбата е нормативен акт съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като 
съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой 
адресати и има многократно правно действие. Следователно, недопустимо е да се 
пренебрегва рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение. 
 Разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗНА гласи, че нормативният акт трябва да съответства на 
Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а в чл. 15, ал. 3 от ЗНА е 
предвидено, че ако постановление, правилник, Наредба или инструкция противоречат на 
нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен 
акт.  
  
 1. Съгласно чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата възложителите на строителни и монтажни 
работи по смисъла на §5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, с изключение на текущи 
ремонти, и възложителите на премахване на строежи, възлагат изготвянето на план за управление 
на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, 
като изискването не се прилага за: 1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) 
под 100 кв. м; 2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 
РЗП, по-малка от 500 кв. м; 3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м. 
 Посочената разпоредба противоречи на чл. 15, ал. 1, т. 1, т.3, т. 4 и т. 5 от Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали, 
съгласно които:  



 

 Чл. 15. (1) План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се 
прилагат изискванията на тази глава при: 
 1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м; 
 3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.  
 4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
 5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
 Текстът на местния нормативен акт съответства на редакцията на чл. 11, ал. 2 от ЗУО, 
действаща преди законодателната промяна, обнародвана в ДВ, бр. 105 от 2016 г., с която тази 
разпоредба е отменена. След отмяната на последната, материята вече се урежда с 
предписанията на чл. 15, ал. 1, т. 1 – т. 12 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
възлагане на рециклирани строителни материали. 
 Съпоставката между текста на закона и този на Наредбата налага извода, че вторият е 
незаконосъобразен поради различните параметри, които урежда по отношение на сградите и 
строежите, за които не се прилагат изискванията на план за управление на строителните 
отпадъци.  
 
 2. Според чл. 23 ал. 3 от Наредбата планът за управление на строителните отпадъци 
(ПУСО) се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осем от ЗУТ, а за обектите, за 
които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план. 
Съгласно чл. 23 ал. 4 и Плановете за управление на строителните отпадъци се одобряват: 1. за 
строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за 
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от ЗУТ; 2. 
за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от Кмета на Община Раковски 
или оправомощено от него длъжностно лице. Т.е. компетентността е нормативно, което ще рече 
императивно разпределена.  
 Според настоящата уредба на чл. 11 ал. 4 ЗУО, вр. чл. 156б ЗУТ ПУСО се одобряват от 
Кмета на Общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на 
строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на 
строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване 
на съответния обект или по искане на възложителя – от главния архитект на общината заедно с 
инвестиционния проект и се вписват в разрешението за строеж. При това положение вече не е 
налице категоричността на определяне на ПУСО, респ. Наредбата се отличава от 
законодателното разрешение чрез отричане правото на избор, предоставено от закона.  
 „Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда на чл. 
156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се одобряват от кмета на общината или 
оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в 
сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди 
започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1“. 
 
 3. Разпоредбата на чл. 29 ал. 1 от Наредбата предвижда, че „дейностите по събиране 
имат право да извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително или 
разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност“, което противоречи с чл. 35 ал. 2 т. 2 от 
ЗУО. Според последният текст за събиране на отпадъци по смисъла на параграф 1 т. 41 и т. 43 от 
допълнителните разпоредби разрешение не се изисква.  
 Системното тълкуване води до извода, че за дейностите изчерпателно посочени и точно 
дефинирани в точка 2 на ал. 2 на чл. 35 от ЗУО и в ДРЗУО, е въведен регистрационен, а не 
разрешителен режим. В подкрепа на изложеното е и чл. 35 ал. 5 от ЗУО, съгласно който 
регистрационният документ за дейностите по ал. 2, т. 2 се издава самостоятелно от останалите 
разрешителни и регистрационни документи.  
 На следващо място следва да се отбележи, че в ал. 2 на чл. 29 от Наредбата е посочено, 
че лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията 
на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти. Със същата се определят изискванията за събирането, временното 
съхранение, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти. Предвид гореизложеното следва извода, че тя е неприложима в 
конкретния случай, а лицата следва да осъществяват дейността си в съответствие с изискваният 
случай, а лицата следва да осъществяват дейността си в съответствие с изискванията на 
Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.  
 
 4. В разпоредбата на чл. 72 ал. 2 от Наредбата е посочено, че се налага имуществена 
санкция в размер на 30 000 лв. до 100 000 лв. на едноличен търговец или юридическо лице, което:  
 1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;  



 

 2. извършва продажба на ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено 
производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;  
 3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход 
или без писмен договор;  
 5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не 
представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и 
изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;  
 6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички 
изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;  
 8. нарушава изискванията на чл. 19 или чл. 57, ал. 3;  
 9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;  
 10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер;  
 11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 57, 
ал. 3;  
 Съгласно ал. 3 на чл. 72 от Наредбата за повторното им нарушение е предвидена 
имуществена санкция в размер от 60 000 лв. до 200 000 лв. 
 Тези разпоредби от Наредбата противоречат на чл. 22 вр. чл. 145 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от 
ЗУО. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 145 ал. 2 пр. 1 от ЗУО наказва се с имуществена санкция в 
размер от 15 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:  
 1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;  
 2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) предава ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от 
собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;  
 3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход 
или без писмен договор;  
 5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не 
представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и 
изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;  
 6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички 
изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;  
 8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6;  
 9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;  
 10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т. ч. отпадъци по чл. 39, 
ал. 1;  
 11. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение 
на изискванията по чл. 38, ал. 4 и 5;  
 За повторното им нарушение в чл. 145 ал. 3 пр. 1 от ЗУО е предвидена имуществена 
санкция в размер от 30 000 лв. до 100 000 лв. 
 Видно от гореизложеното ЗУО ясно, точно и детайлно определя какво следва да е 
наказанието за посочените деяния, предвид което определението на различни по размер 
наказания е в противоречие с вече установения от нормативен акт, от по-висока степен ред.  
  
 В тази връзка, разпоредбите на чл. 23 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 29 ал. 1 в частта относно 
„събиране“ и чл. 29 ал. 2м както и чл. 72 ал. 2 пр. 1 и ал. 3 пр. 1 от 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.; изм. и доп. с Решение № 801 на Общински съвет 
Раковски, взето с Протокол № 52/25.04.2019 г. следва да се съобразят със закона, като предлагам 
нейното изменение. 
 
 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 на атакуваните разпоредби с 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.  



 

 
 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, С, 
ОС 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. 

 
I. 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, както и в отпадане на 
необходимостта от отмяна на текстовете и от съда. 
 

II. 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. 

 
III. Очаквани резултати: 

 Въвеждане на Наредбата относно частта с наказанията в съответствие с материалния 
закон и отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за 
законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК. 
 

IV. 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: 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  
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 – 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 № 862 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот – публична общинска 
собственост и промяна начина на трайно ползване. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот №034024, с НТП „Полски път”, с 
площ 2,600 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, м-ст. „КАЗАНИTЕ“. Съгласно 
приложения проект за делба, като се образуват три нови имота, а именно: 
 1.1 имот с проектен № 034026, с площ 1,083 дка, НТП „Полски път”, находящ се в землището 
на гр. Раковски, м-ст „КАЗАНИТЕ“.  
 1.2 имот с проектен № 034027, с площ 0,271 дка, НТП „Полски път”, находящ се в землището 
на гр. Раковски, м-ст „КАЗАНИТЕ“. 

1.3 имот с проектен № 034028, с площ 1,247 дка, НТП „Полски път”, находящ се в 
землището на гр. Раковски, м-ст „КАЗАНИТЕ“.   

2. Дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начинът на трайно 
ползване на новообразувания имот № 034027, от „Полски път” на „Нива”. 
 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
 
МОТИВИ:  В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с Вх. 
№ 94Й-221-5/11.07.2019 г. от Й. Г. З., за закупуване на част от имот – публична общинска 
собственост, а именно: част от поземлен имот № 034024, с НТП „Полски път”, с площ 2,600 дка, 
находящ се в землището на гр. Раковски, м-ст „КАЗАНИЕТЕ“. Във връзка с инвестиционни 
намерения свързани с разширяване на дейността на лицето Й. Г. З., беше изготвен проект за 
делба на гореописания имот, съгласно който частта от общинския имот, към която е проявен 
интерес е с площ 0,271 дка, означен в проекта с проектен № 034027.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20 
Против: 0   
Възд.се: 0                                     
 
 
 
     
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
                /Георги Лесов/ 
 
                 Главен специалист по протокол: 
                                                    /Славка Гълева/ 
 
 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
 
 
1. Петър Милков Антонов  
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 № 863 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Промяна формата на собственост на ПИ № 400129 с площ 10,000 дка, находящ се в гр. 
Раковски, Общ. Раковски, Пловдивска област, местността „Пашалъка” с НТП „Нива” от публична 
общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на имот. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост имот: ПИ № 
400129 с площ 10,000 дка., находящ  се в гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област, 
местността „Пашалъка” с НТП „Нива”, АОС № 2503/20.10.2009 г. 
 
 
МОТИВИ: С решение № 818, взето с протокол № 53/31.05.2019 г. на заседание на Общински съвет 
– Раковски е дадено съгласие за промяна НТП на гореописания имот – публична общинска 
собственост /ПОС/, съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ.  
 В тази връзка Началника на ОСЗ - Раковски на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ назначава 
комисия и след извършена проверка на място и съставен констативeн протокол от 09.07.2019 г. на 
комисия е извършена промяна в НТП на имота, описан по-горе от “Пасище, мера” в „Нива”. 
Имотът е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. 
 
 
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  
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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 № 864 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране 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., във връзка с прекратяване на съсобственост между Община 
Раковски и физическо лице по отношение на 78/1008 идеални части от имот, съставляващ 
урегулиран поземлен имот за „Жил. строителство”, находящ се в гр. Раковски, област Пловдив, 
представляващ УПИ IІІ-3012,3014, кв. 102, АЧОС № 4783/05.07.2019 г. и по отношение на 113/977 
идеални части от имот, съставляващ урегулиран поземлен имот за „Жил. строителство”, находящ 
се в гр. Раковски, област Пловдив, представляващ УПИ IІІ-3013,3017, кв. 102, АЧОС № 
4784/05.07.2019 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ, във връзка с 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: 
 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 
ПИ № 3012, за който е образуван УПИ IІІ-

3012,3014, кв. 102, АЧОС № 4783/05.07.2019 г. 
Жилищно строителство 78 

ПИ № 3017, за който е образуван УПИ IІІ-
3013,3017, кв. 102, АЧОС № 4784/05.07.2019 г. 

Жилищно строителство 113 

  
 2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за 
покупко-продажба с наследниците на Й. Ч. С., бивш жител на гр. Раковски за частта на 
Общината, а именно: 
 

Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 
ПИ № 3012, за който е образуван УПИ IІІ-

3012,3014, кв. 102, АЧОС № 4783/05.07.2019 г. 
Жилищно строителство 78 

ПИ № 3017, за който е образуван УПИ IІІ-
3013,3017, кв. 102, АЧОС № 4784/05.07.2019 г. 

Жилищно строителство 113 

   
 3. Определя продажни цени на имотите, както следва: 
 - за ПИ № 3012, с площ от 78 кв. м., за който е образуван УПИ III-3012,3014, кв. 102, отреден 
за „Жилищно строителство“ - 1 700,00 лева; 
 - за ПИ № 3017, с площ от 113 кв. м., за който е образуван УПИ II-3013,3017, кв. 102, отреден 
за „Жилищно строителство“ – 2 500,00 лева. 
 4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

 
 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е подадено e Заявлениe с Вх. № 94Т-08-
1/04.03.2019 г. от Т. И. С. от гр. Раковски, ул. ”В. Петлешков” № **, наследницата на Й. Ч. С. – бивш 
жител на гр. Раковски, във връзка с промяна граници на поземлени имоти и за закупуване на 
части от общински имот. 
 С решение № 795 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 51/29.03.2019 г., се 
дава съгласие за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПР за част от улица - публична 
общинска собственост и за УПИ II-2222 и III-2222, кв. 102 по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево, собственост на молителите. 
 Със заповед № АБ-105/28.06.2019 г. на Кмета на Общината е одобрен проект за 
изменение на ПУП-ПР за кв. 102 по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, като отпадат УПИ II-
2222 и УПИ III-2222 и се образуват два нови- УПИ IІІ-3012,3014, кв. 102, целият състоящ се от 1008 кв. 
м., отреден за „Жилищно строителство“ и УПИ ІІ-3013,3017, кв. 102, целият състоящ се от 977 кв. м., 
отреден за „Жилищно строителство“. 
 Общинският поземлен имот № 501.3012 участва в УПИ IІІ-3012, 3014 с площ от 78 кв. м. 
Същият е актуван с АОС № 4783/05.07.2019 г.  
 Общинският поземлен имот № 501.3017 участва в УПИ ІІ-3013,3017 с площ от 113 кв. м. 
Същият е актуван с АОС № 4784/05.07.2019 г. 
 Съгласно направеното изменение на ПУП-ПР за кв. 102, Община Раковски и наследниците 
на Й. Ч. С. стават съсобственици в УПИ IІІ-3012,3014, и УПИ ІІ-3013,3017. 
 
 
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 № 865 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс на имоти с обща 
площ 6,783 дка, находящи се в землището на с. Шишманци, общ. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 75, ал. 1 от 
Закона за подземните богатства, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие за учредяване на възмездно право на 
ползване без търг или конкурс в полза на “Х. К. М. П.” АД, представлявано от Я. Р. – Изпълнителен 
директор, за срок до изтичане срока на Договор от 01.02.2001 г. за предоставяне на концесия за 
ползване на подземни богатства – строителни материали – варовици, чрез добив от находище 
„Шишманци“, общ. Раковски, сключен между дружеството и Република България въз основа на 
Решение № 884 от 22.12.2000 г. на Министерски съвет, върху следните имоти - публична общинска 
собственост, попадащи в обхвата на находище “Шишманци“, общ. Раковски: 

- № 000474 с НТП “Скали, пясъци”, площ 0,002 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, 
местност “Спас баир” по КВС на същото населено място, АОС № 4787/11.07.2019 г.; 

- № 000472 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,004 дка, находящ се в землището на с. Шишманци 
по КВС на същото населено място, АОС № 4788/11.07.2019 г.; 

- № 000457 с НТП “Пасище, мера”, площ 1,857 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, 
местност “Спас баир” по КВС на същото населено място, АОС № 4789/11.07.2019 г.; 

- № 000461 с НТП “Пасище, мера”, площ 2,294 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, 
местност “Келешеви исаци” по КВС на същото населено място, АОС № 4790/11.07.2019 г.; 

- № 000469 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,271 дка, находящ се в землището на с. Шишманци 
по КВС на същото населено място, АОС № 4791/11.07.2019 г.; 

- № 000464 с НТП “Пасище, мера”, площ 1,842 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, 
местност “Спас баир” по КВС на същото населено място, АОС № 4792/11.07.2019 г.; 

- № 000466 с НТП “Полски път”, площ 0,234 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 
КВС на същото населено място.; 

- № 000468 с НТП “Полски път”, площ 0,018 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 
КВС на същото населено място. 

- № 000459 с НТП “Полски път”, площ 0,261 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 
КВС на същото населено място. 
 с обща площ от 6,783 дка в землището на с. Шишманци, общ. Раковски 
 
 2. Одобрява пазарните оценки на правото на ползване, изготвени от независим 
лицензиран оценител. 
 
 3. Определя пазарна цена на правото на ползване за имотите по т. 1 в размер на 3 500,00 
лв.(три хиляди и петстотин лева) за целият период на договора. 
 
 4. Възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор за учредяване право на 
възмездно ползване върху описаните имоти в т. 1 до изтичане срока на Договор от 01.02.2001 г. за 
предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – 
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варовици, чрез добив от находище „Шишманци“, общ. Раковски, а именно до 01.02.2021 год., при 
следните условия: 
 - Сумата за правото на ползване е 10 000,00 лв. (десет хиляди лева), внесена по сметката 
на Община Раковски преди подписване на настоящия договор. 
 - Ежегодно осигуряване на 1000 тона трошени скални фракции от кариера „Шишманци” 
за нуждите на Община Раковски при поискване. В случай на неизразходване на определено 
количество трошени фракции в натура, остатъкът от общото годишно количество да се изплати 
на Общината по пазарни цени. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с Вх. 
№ 26-835-3/15.04.2019 г. от „Х. К. М. П.” АД, представлявано от Я. Р. – Изпълнителен директор, за 
учредяване на вещно право на ползване върху имоти – публична общинска собственост, 
находящи се в землището на с. Шишманци с ЕКАТТЕ 83380, общ. Раковски, попадащи в 
концесионна площ, в която се планира осъществяването на дейност по добив на подземни 
богатства. 
 На основание Решение № 884 от 22.12.2000 г. на Министерски съвет, „Х. К. М. П.” АД има 
сключен договор от 01.02.2001 г. за предоставяне на концесия за ползване върху подземни 
богатства – строителни материали – варовици, чрез добив от находище „Шишманци”, област 
Пловдив. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 14 
Против: 3          
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 – против 
3. Йордан Христов Неделчев – против 
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 – възд. се 

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 – възд. се 
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 № 866 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Актуализиране 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., 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 идеални части от имоти – частна общинска собственост:  

• 806/6222 /осемстотин и шест върху шест хиляди двеста двадесет и две/ идеални части 
от ПИ № 014124 с НТП “Нива”, с обща площ 6,222 дка, находящ се в землището на с. 
Стряма, местността „Тимонски вир”, актувани с АОС № 1708/26.11.2008 г. 

• 1104/7104 /хиляда сто и четири върху седем хиляди сто и четири/ идеални части от ПИ № 
045089 с НТП “Нива”, с обща площ 7,104 дка, находящ се в землището на с. Стряма, 
местността „Кара гьол”, актувани с АОС № 1682/14.11.2008 г.  

 
 2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за 
покупко-продажба за идеалните части на Общината от горепосочените имоти - общинска 
собственост с В. И. К. и Д. С. К., адрес: гр. Пловдив, Община Пловдив, обл. Пловдив, ул. 
”Чернишевски” № ** и С. Б. Й., адрес: гр. Пловдив, Община Пловдив, обл. Пловдив, ул. “Коматевско 
шосе“ № **, за сумите от: 

• 806/6222 /осемстотин и шест върху шест хиляди двеста двадесет и две/ идеални части 
от ПИ 014124 с НТП “Нива”, с обща площ 6,222 дка, находящ се в землището на с. 
Стряма, местността „Тимонски вир”, актувани с АОС № 1708/26.11.2008 г. за сумата от  
1 250,00 лева. Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана изцяло. 

• 1104/7104 /хиляда сто и четири върху седем хиляди сто и четири/ идеални части от ПИ № 
045089 с НТП “Нива”, с обща площ 7,104 дка, находящ се в землището на с. Стряма, 
местността „Кара гьол”, актувани с АОС № 1682/14.11.2008 г. за сумата от 1 750,00 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 В. И. К., адрес: гр. Пловдив, Община Пловдив, обл. Пловдив, ул. 
”Чернишевски” № **, за прекратяване на съсобственост чрез закупуване на идеални части, 
собственост на Община Раковски, представляващи: 

• 806/6222 /осемстотин и шест върху шест хиляди двеста двадесет и две/ идеални части от 
ПИ № 014124 с НТП “Нива”, с обща площ 6,222 дка, находящ се в землището на с. Стряма, 
местността „Тимонски вир”, актувани с АОС № 1708/26.11.2008 г.  
Останалите 5 416/6222 /пет хиляди четиристотин и шестнадесет върху шест хиляди двеста 
двадесет и две/ идеални части от гореописания ПИ са собственост на В. И. К, и Д. С. К. 
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съгласно Нотариален акт за доброволна делба № 146, том 1, рег. № 1351, дело № 146 от 
03.05.2011 г. 
 

• 1104/7104 /хиляда сто и четири върху седем хиляди сто и четири/ идеални части от ПИ № 
045089 с НТП “Нива”, с обща площ 7,104 дка, находящ се в землището на с. Стряма, 
местността „Кара гьол”, актувани с АОС № 1682/14.11.2008 г.  
Останалите 6000/7104 /шест хиляди върху седем хиляди стои и четири/ идеални части от 
гореописания ПИ са собственост на В. И. К. и С. Б. Й. съгласно Нотариален акт за покупко-
продажба № 79, том 4, рег. № 5109, дело № 581 от 21.09.2004 г. и Спогодба от 09.08.2019 г. 
между Община Раковски и В.  И. К. и С. Б. Й. 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 1     
Възд.се: 0         
 
 
                                     
                                                     Председател на Общински съвет Раковски: 
                 /Георги Лесов/ 
 
                   Главен специалист по протокол: 
                               /Славка Гълева/ 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
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 № 867 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), 
съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ  поземлен имот 
421007 с НТП нива, местност „Джевирка“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община 
Раковски и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за образуване на УПИ 421007 
- Производствена и складова дейност, Складова база с магазини и офиси. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а от ЗУТ във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 67а от 
ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Общински Съвет – Раковски разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя 
представляваща поземлен имот 421007 с НТП нива, местност „Джевирка“ в землището на гр. 
Раковски, област Пловдив, община Раковски за процедура за промяна на предназначението й 
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата 
инфраструктура за образуване на УПИ 421007 - Производствена и складова дейност, Складова 
база с магазини и офиси. 
 Обхват: имот 421007 с НТП нива, местност „Джевирка“ в землището на гр. Раковски, 
област Пловдив, община Раковски  
 Контактна зона: ПИ 400018 - път II клас; ПИ 0421006 и ПИ 400036 - полски път. 
 Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.  
 Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на 
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлен имот 421007 с НТП - нива, местност „Джевирка“ в землището на гр. 
Раковски, област Пловдив, община Раковски, за образуване на УПИ 421007 - Производствена и 
складова дейност, Складова база с магазини и офиси. 
 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, изм. и доп. в ДВ. 
бр. 22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7/2004г. на МРРБ. Проектът да отговаря на 
изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема - пътна част, съгласуване с „КАТ“ Пловдив. 
 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
 Проектът ПУП-ПРЗ да се представи във цифров вид на СD. 
 Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000. 
 
 2. Общински Съвет – Раковски одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ, на 
основание чл. 124б от ЗУТ.  
 
 3. Общински Съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на трасета 
на техническата инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска собственост 
с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали съгласно чл. 
21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 
(ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи 
(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 
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 3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ 421007 - 
Производствена и складова дейност, Складова база с магазини и офиси през поземлен имот 
полски път - публична общинска собственост.  
 3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от поземлен имот ПИ 400036 полски път - публична общинска 
собственост 
 3.3. Общински Съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
 3.4. Възлага на М. Б. М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Гоце Делчев, област 
Благоевград, ул. “Първи май“ № **, като собственик на поземлен имот 421007 с НТП нива, 
местност „Джевирка“ в землището на гр. Раковски, област Пловдив, община Раковски, да 
проведе процедура за промяна на предназначението на поземлен имот 400036 полски път - 
публична общинска собственост. 
 
 4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата 
на Общината, както и в един местен вестник (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 
 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация - Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 
94М-3968-2 от 02.08.2019 г. от Н. И. - пълномощник на М. Б. М. с искане за разрешение за изготвяне 
на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ), съгласно чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на 
земеделска земя - поземлен имот 421007 с НТП нива, местност „Джевирка“ в землището на гр. 
Раковски, област Пловдив, собственост на заявителката, за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура за образуване на УПИ 421007 - Производствена и складова 
дейност, Складова база с магазини и офиси. 
 Към искането са приложени следните документи: Решение № 6 от 04.06.2019 г. на МЗХГ 
Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ, Техническо 
задание за изработване на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни 
данни за имотите в съществуващо положение, Документ за собственост – Нотариален акт за 
покупко-продажба и Пълномощно с рег. № 501/08.01.2019 г. с нотариална заверка на подписите 
на Ваня Бумбарова, нотариус в район РС Гоце Делчев с рег. № 507 на Нотариалната камара.  
 
 
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 № 868 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Разрешение за изработване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на 
„Трасе на уличен водопровод - PE-HD Ф90PN10“ и Трасе на улична канализация - PP OD Ф315 (276) 
SN10“, преминаващи през ПИ 034220 с НТП пасище, мера - публична общинска собственост, 
местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, за захранване на УПИ 
033177,034225 за производствена, складова и обществено-обслужваща дейност.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Общински Съвет – Раковски разрешава изработване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-
Парцеларен план на „Трасе на уличен водопровод - PE-HD Ф90PN10“ и „Трасе на улична 
канализация - PP OD Ф315 (276) SN10“, преминаващи през ПИ 034220 с НТП пасище, мера - публична 
общинска собственост, местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, за 
захранване на УПИ 033177,034225 за производствена, складова и обществено-обслужваща дейност. 
 Обхват: ПИ 034220 с НТП пасище, мера - публична общинска собственост местност 
„Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски,  
 Цели и задачи на проекта: КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на „Трасе на 
уличен водопровод - PE-HD Ф90PN10“ и „Трасе на улична канализация - PP OD Ф315 (276) SN10“, 
преминаващи през ПИ 034220 с НТП-пасище, мера - публична общинска собственост, местност 
„Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, за захранване на УПИ 033177,034225 за 
производствена, складова и обществено-обслужваща дейност.  
 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 46, ал. 2 
от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ. 
 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота. Да се определят 
сервитутните им ивици.  
 Проектът ПУП-ПП да се представи във цифров вид на СD. 
 
 2. Общински Съвет – Раковски одобрява на основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за 
изработване на ПУП-ПП. 
 
 3. Общински Съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на трасета на 
техническата инфраструктура, които преминават през имоти, публична общинска собственост с 
НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, 
ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 а) Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години. 
 б) Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на 
общината и в един местен вестник /на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ/. 
 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация Раковски е постъпило Искане с Вх. № 26-
2925-5 от 14.08.2019 г. на „Е. П.“ ЕООД, ЕИК *********, представлявано от Управителя Г. Я. С., за 
разрешение за изработване на КПИИ по чл. 150 ЗУТ в част ПУП-Парцеларен план на „Трасе на 
уличен водопровод–PE-HD Ф90PN10“ и „Трасе на улична канализация - PP OD Ф315 (276) SN10“, 
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преминаващи през ПИ 034220 с НТП пасище, мера - публична общинска собственост, местност 
„Перселик“ в землището на с. Стряма, Община Раковски, за захранване на УПИ 033177,034225 за 
производствена, складова и обществено-обслужваща дейност Към искането са приложени 
следните документи: Техническо задание за изработване на ПУП-ПП, Скица-предложение за 
трасето, Основни данни за имотите в съществуващо положение, Документ за собственост – 
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 122 том 1, рег. № 1226 дело 122 от 
01.04.2019 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 – възд. се 
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 № 869 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Актуализиране 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., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост и 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска 
собственост. 
 
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 – частна общинска собственост: 

 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в кв. 
м. 

Акт за общинска 
собственост 

ПИ № 599, за който е образуван УПИ II-
599, от кв. 91 по рег. план на с. Белозем, 

общ. Раковски 

жил. 
строителство 506 4733/08.10.2018 г. 

ПИ № 502.2247, за който е образуван УПИ 
УПИ X-2247, от кв. 156 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 678 3136/09.03.2010 г. 

ПИ № 501.2649, за който е образуван УПИ 
УПИ VII-2649, от кв. 143 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 547 3048/16.02.2010 г. 

ПИ № 501.2304, за който е образуван УПИ 
ХIII-2304, от кв. 607 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 848 3183/18.03.2011 г. 

ПИ № 502.2237, за който е образуван УПИ 
IV-2237, от кв. 154 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 559 3129/09.03.2010 г. 

ПИ № 501.2645, за който е образуван УПИ 
III-2645, от кв. 143 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 444 3044/16.02.2010 г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти – частна общинска собственост:  
 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в кв. 
м. 

Акт за общинска 
собственост 

ПИ № 599, за който е образуван УПИ II-
599, от кв. 91 по рег. план на с. Белозем, 

общ. Раковски 

жил. 
строителство 506 4733/08.10.2018 г. 

ПИ № 502.2247, за който е образуван УПИ жил. 678 3136/09.03.2010 г. 
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УПИ X-2247, от кв. 156 по рег. план на гр. 
Раковски 

строителство 

ПИ № 501.2649, за който е образуван УПИ 
УПИ VII-2649, от кв. 143 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 547 3048/16.02.2010 г. 

ПИ № 501.2304, за който е образуван УПИ 
ХIII-2304, от кв. 607 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 848 3183/18.03.2011 г. 

ПИ № 502.2237, за който е образуван УПИ 
IV-2237, от кв. 154 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 559 3129/09.03.2010 г. 

ПИ № 501.2645, за който е образуван УПИ 
III-2645, от кв. 143 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 444 3044/16.02.2010 г. 

  
 3. Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 
4. Определя начални тръжни цени на гореописаните имоти, както следва: 
 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в кв. 
м. 

Начална тръжна 
цена/лв./ 

ПИ № 599, за който е образуван УПИ II-
599, от кв. 91 по рег. план на с. Белозем, 

общ. Раковски 

жил. 
строителство 506 3 000,00 

ПИ № 502.2247, за който е образуван УПИ 
УПИ X-2247, от кв. 156 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 678 5 000,00 

ПИ № 501.2649, за който е образуван УПИ 
УПИ VII-2649, от кв. 143 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 547 4 000,00 

ПИ № 501.2304, за който е образуван УПИ 
ХIII-2304, от кв. 607 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 848 18 000,00 

ПИ № 502.2237, за който е образуван УПИ 
IV-2237, от кв. 154 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 559 4 000,00  

ПИ № 501.2645, за който е образуван УПИ 
III-2645, от кв. 143 по рег. план на гр. 

Раковски 

жил. 
строителство 444 3 100,00 

 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили следните 
заявления: 

1. Вх. № 94Н-1886-1/14.06.2019 г. от Н. А. М. – за закупуване на следният имот – частна 
общинска собственост:  

• ПИ № 599 , за който е образуван УПИ II-599, от кв.91 по регулационния план на с. 
Белозем , общ. Раковски, с площ от 506 кв. м., отреден за жилищно строителство и с АОС 
№ 4733/08.10.2018 г. 

2. Вх. № 94С-1026-1/12.07.2019 г. от С. Й. М. – за закупуване на следният имот – частна 
общинска собственост:  

• Имот № 502.2247, за който е образуван УПИ X-2247, от кв. 156 по регулационния план 
на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Секирово, с площ от 678 кв. м., отреден за жилищно 
строителство и с АОС № 3136/09.03.2010 г. 



 

3. Вх. № 94Д-599/30.07.2019 г. от Д. И. Щ. - за закупуване на поземлен имот – частна общинска 
собственост:  

• ПИ № Имот № 501.2649, за който е образуван УПИ VII-2649, от кв. 143 по 
регулационния план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Ген. Николаево, с площ от 547 кв. 
м., отреден за жилищно строителство и с АОС № 3048/16.02.2010 г. 

4. Вх. № 94П-32-1/30.07.2019 г. от П. Й. Р. - за закупуване на поземлен имот – частна общинска 
собственост:  

• Имот № 501.2304, за който е образуван УПИ ХIII-2304, от кв. 607 по регулационния 
план на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Ген. Николаево с площ от 848 кв. м., отреден за 
жилищно строителство и с АОС № 3183/18.03.2011 г. 

5. Вх. № 94М-1901-1/05.08.2019 г. от М. Я. М. – за закупуване на поземлен имот – частна 
общинска собственост: 

• Имот № 502.2237, за който е образуван УПИ IV-2237, от кв. 154 по регулационния план 
на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Секирово, с площ от 559 кв. м., отреден за жилищно 
строителство и с АОС № 3129/09.03.2010 г. 

6. Вх. № 94П-2182-1/06.08.2019 г. от П. Р. Г. – за закупуване на поземлен имот – частна 
общинска собственост: 

• Имот № 501.2645, за който е образуван УПИ III-2645, от кв. 143 по регулационния план 
на гр. Раковски, общ. Раковски, кв. Ген. Николаево, с площ от 444 кв. м., отреден за 
жилищно строителство и с АОС № 3044/16.02.2010 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: 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 № 870 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственос т за 2019 г., приета с Решение № 742 на Общински съвет - Раковски, взето 
с протокол № 48/30.01.2019 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост и 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска 
собственост. 
 
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 – частна общинска собственост: 

 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в 
кв. м. 

Акт за общинска 
собственост 

ПИ № 700179, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 4 504 4794/15.08.2019 
ПИ № 700182, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 11 967 4795/15.08.2019 
ПИ № 700183, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 1 693 4796/15.08.2019 
ПИ № 711018, гр. Раковски, м. “Карадере“ „Др.селкост.т.“ 13 720 4797/15.08.2019 
ПИ № 700176, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 11 166 4798/15.08.2019 

ПИ № 700180, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 6 639 4799/15.08.2019 

ПИ № 717229, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 2 524 4800/15.08.2019 

ПИ № 717217, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 8 711 4801/15.08.2019 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти – частна общинска собственост:  
 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в 
кв. м. 

Акт за общинска 
собственост 

ПИ № 700179, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 4 504 4794/15.08.2019 
ПИ № 700182, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 11 967 4795/15.08.2019 
ПИ № 700183, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 1 693 4796/15.08.2019 
ПИ № 711018, гр. Раковски, м. “Карадере“ „Др.селкост.т.“ 13 720 4797/15.08.2019 
ПИ № 700176, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 11 166 4798/15.08.2019 

ПИ № 700180, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 6 639 4799/15.08.2019 

ПИ № 717229, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 2 524 4800/15.08.2019 

ПИ № 717217, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 8 711 4801/15.08.2019 
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 3. Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4. Определя начални тръжни цени на гореописаните имоти, както следва: 
 

Данни за имота Предназначени
е 

Площ в 
кв. м. 

Начална тръжна 
цена/лева 

ПИ № 700179, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 4 504 9 200,00 лева 
ПИ № 700182, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 11 967 24 500,00 лева 
ПИ № 700183, гр. Раковски, м. “Дарбоаза“ „Др.селкост.т.“ 1 693 3 500,00 лева 
ПИ № 711018, гр. Раковски, м. “Карадере“ „Др.селкост.т.“ 13 720 28 000,00 лева 
ПИ № 700176, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 11 166 22 900,00 лева 

ПИ № 700180, гр. Раковски, м.“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 6 639 13 600,00 лева 
ПИ № 717229, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 2 524 5 200,00 лева 

ПИ № 717217, гр. Раковски, м. 
“Казалджене“ „Др.селкост.т.“ 8 711 17 900,00 лева 

 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с Вх. 
№ 26-05-18/03.12.2018 г. от „И. О.“ ООД, представлявано от Г. Я. С. – за закупуване на следните 
имоти – частна общинска собственост:  

1. ПИ № 700179 с площ 4,504 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „ДАРБОАЗА” с НТП „Др. селкост. т.”; 

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

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

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

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

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

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

8. ПИ № 717217 с площ 8,711 дка., находящ се в гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска 
област, местността „КАЗАЛДЖЕНЕ” с НТП „Др. селкост. т.”;. 
 

 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.  
 За имотите има изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. Общински съвет 
определя начална тръжна цена 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 № 871 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

 
Относно: Кандидатстване на Oбщина Раковски по процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците“ по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Раковски: 
 

 1. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна Ос 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с проектно предложение: 
„Изпълнение на демонстрационен проект за въвеждане на домашно компостиране в гр. 
Раковски, община Раковски”  

2. Упълномощава Кмета на Община Раковски да предприеме всички необходими правни 
и фактически действия за подготовка, кандидатстване и реализацията на проектното 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор 
на проекти BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците“ по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.”.  

 
 
 
МОТИВИ: Община Раковски е допустим кандидат по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ чрез подбор на проекти BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна Ос 2 
„Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

По процедурата е предоставена възможност чрез финансиране с приоритет към 
дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се 
подпомогне постигането на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, по отношение на битовите отпадъци. 

Регламентираният приоритетен ред (йерархия) при управление на отпадъците, съгласно 
европейското и българското законодателство е: 

а) предотвратяване на образуването им; 
б) подготовка за повторна употреба; 
в) рециклиране; 
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
д) обезвреждане. 
Дейностите, които ще се финансират по настоящата процедура и чрез които ще се 

постигнат поставените цели, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, 
генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на 
образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. 
Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за 
управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за 
предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно 
събиране. 
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Очаквани резултати от процедурата са чрез финансираните проекти да се допринесе за 
прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане постигането на рециклиране на 
50% от битовите отпадъци до 2020 г. 

Очаква се и принос за формиране на общество с нулеви отпадъци, повишаване на 
общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за 
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. 

Дейностите по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г., в т.ч. по настоящата 
процедура, се подпомага финансово от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на 
Европейския съюз (ЕС) и с национални средства. 

Общият размер на средствата, които може да бъдат предоставени по процедурата чрез 
подбор за всички одобрени проектни предложения, е до 9 779 150 (девет милиона  седемстотин 
седемдесет и девет хиляди и сто и петдесет) лв. 

Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно 
проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). 

Съгласно утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата, по конкретно в раздел I, 
т. 11.4: Кандидатите общини следва да представят на етапа на кандидатстване решение на 
съответния Общински съвет за кандидатстване по процедурата.  
 
 
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 № 872 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Одобряване финансирането на маршрутите на училищните автобуси, неподлежащи 
на компенсиране по реда чл. 19, т. 8 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. ОДОБРЯВА извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев", кв. Секирово и до ПГ 
„П. Парчевич", гр. Раковски и обратно, както и на учениците от кв. Секирово, кв. Нов център 
/блокове/, кв. Ген. Николаево до ПГ „Петър Парчевич“, град Раковски и ЦНСТ - гр. Раковски до 
училището, в което учат съответните ученици в кварталите на град Раковски, като приема 
разходите за тези курсове да са за сметка на общинския бюджет.  
 2. ОДОБРЯВА извозване на деца и ученици от с. Чалъкови до ДГ „Синчец", с. Белозем и ОУ 
„Гео Милев", с. Белозем и обратно – срещу заплащане съгласно разходната норма на автобуса.  
 3. Директорите на съответните институции да създадат организация за отчитането на 
разходите.  
 
 
 
МОТИВИ: Да бъдат одобрени следните курсове на училищните автобуси за извозване на деца и 
ученици в рамките на гр. Раковски от едно населено място до детска градина или училище в 
друго населено място с източник на финансиране за учебна 2019/2020 година, както следва: 
 - Извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев", кв. Секирово и до ПГ „П. 
Парчевич", гр. Раковски и обратно, както и на учениците от кв. Секирово, кв. Нов център /блокове/, 
кв. Ген. Николаево до ПГ „Петър Парчевич“, град Раковски и ЦНСТ - гр. Раковски до училището, в 
което учат съответните ученици в кварталите на град Раковски;  
 - Извозване на деца и ученици от с. Чалъкови до ДГ „Синчец", с. Белозем и ОУ „Гео Милев", 
с. Белозем и обратно.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 2         
Възд.се: 1 
 
 
                                                  Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – против 
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 № 873 

 
Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предоставяне за преимуществено ползване на моторни превозни средства – училищни 
автобуси – частна общинска собственост в полза на ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, община Раковски 
и ПГ „Петър Парчевич“ гр. Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и чл. 39, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 53, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 1 от 
Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища, чл. 3 от Договор № Д01-108/10.04.2007 г. между 
Министерството на образованието и науката и Община Раковски и чл. 3 от Договор № Д01-
22/11.02.2008 г. между Министерството на образованието и науката и Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 1. Определя ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, община Раковски за преимуществен ползвател 
на моторно превозно средство – автобус, марка OTOYOL-IVECO М 50.14 School Bus, с 30 + 1 
места, с регистрационен № PB 4677 MB и балансовата му стойност, която ще бъде изчислена към 
момента на сключване на договор. 
 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да издаде заповед за безвъзмездно ползване, 
стопанисване и управление на описаното в т. 1 моторно превозно средство на директора на 
съответната институция. 
 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор с Директора на ОУ „Гео 
Милев“ с. Белозем за безвъзмездно ползване и управление на моторно превозно средство 
марка OTOYOL-IVECO М 50.14 School Bus, с 30 + 1 места, с регистрационен № PB 4677 MB. 
 4. Определя ПГ „Петър Парчевич“ гр. Раковски, община Раковски за преимуществен 
ползвател на моторно превозно средство – автобус, марка OTOYOL, модел E 27.14 School bus, с 
27 + 1 места, с регистрационен № PB 4678 МВ и балансовата му стойност, която ще бъде 
изчислена към момента на сключване на договор. 
 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да издаде заповед за безвъзмездно ползване, 
стопанисване и управление на описаното в т. 4 моторно превозно средство на директора на 
съответната институция. 
 6. Възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор с Директора на ПГ „Петър 
Парчевич“ гр. Раковски, община Раковски за безвъзмездно ползване и управление на моторно 
превозно средство марка OTOYOL, модел E 27.14 School bus, с 27 + 1 места, с регистрационен № 
PB 4678 МВ. 
 7. Моторните превозни средства – частна общинска собственост, обект на настоящето 
решение да се използват съобразно разпоредбите на чл. 53м ал. 4 от ЗПУО и чл. 5, ал. 1 от ПМС 
Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища. 
 8. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищните автобуси са за сметка на 
ползвателите и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобусите 
предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от 
броя на местата и чрез целеви трансфери от държавния бюджет.  
 
 
 
МОТИВИ: Съгласно разпоредбите на чл. 256, ал. 1, т. 10 от Закона за предучилищното и 
училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират 
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безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от 
населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или 
училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно, за което 
по силата на чл. 283, ал. 2 от Закона се осигуряват средства от държавния бюджет.  
 Със Заповед № РД 11-5/07.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката на 
Община Раковски е прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху движима вещ – 
частна държавна собственост, представляваща моторно превозно средство марка OTOYOL-
IVECO, с 30 + 1 места, с регистрационен № CA 0447 BT. 
 А със Заповед № РД 11-01/31.01.2008 г. на Министъра на образованието и науката е 
прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху моторно превозно средство марка 
OTOYOL, модел E 27.14 Schoolbus, с 27 + 1 места, с регистрационен № CA 6085 КТ. 
 Подписани са договори с № Д01-108/10.04.2007 г. и № Д01-22/11.02.2008 г. между 
Министерството на образованието и науката и Община Раковски, с които Общината е 
задължена да използва моторните превозни средства – автобуси за превоз на ученици, 
обучаващи се в общинските училища, намиращи се на територията на Общината.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17 
Против: 0          
Възд.се: 4 
 
 
                                     
 
      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 – 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 № 874 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2019 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, чл. 30, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Раковски и чл. 16, т. 24 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с 
общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в търговски 
дружества. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за времето от 01.01.2019 
г. до 30.06.2019 г., както следва: 
 

 

Ут. год.план 
към 

30.06.2019 г. 
лв. 

ОТЧЕТ към 
30.06.2019 г. лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 26 174 500 11 692 503 
В т.ч.:   
Държавни приходи 13 110 250 5 669 124 
Местни приходи 13 064 250 6 023 379 
2. ПО РАЗХОДА 26 174 500 11 692 503 
В т.ч.:    
Разходи за делегирани от държавата дейности – справка 
прил.№ 2 13 110 250 5 669 124 

Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности – справка прил.№ 3 333 345 167 874 

 Разходи за местни дейности – справка прил. № 4 12 730 905 5 855 505 
3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    7 079 084 

В т.ч.:   
Остатък в делегираните от държавата дейности х 2 346 704 
Остатък в местните дейности х 4 732 380 

 
 2. Приема отчета за капиталовите разходи общината за времето от 01.01.2019 г. до 
30.06.2019 г. по основни видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки 
прил. № 5 в общ размер, както следва: 
 
 

ВИД РАЗХОД 
Уточнен 

год.план към 
30.06.2019 г. 

лв. 

ОТЧЕТ  
към 30.06.2019 г. 

лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                   5 570 17 928 
2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                        6 391 506 2 960 563 
3. Придобиване на НДА § 53 x 349 
4. Придобиване на земя § 54 5 000 X 
   

ВСИЧКО : 6 402 076 2 978 840 
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     3. Приема отчета за разходите към 30.06.2019 година по отделни разпоредители с бюджети 

в системата на Общината – справка прил. № 6. 
 

    4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 
30.06.2019 г – справка прил. № 7. 

 
 5. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 30.06.2019 г. по 
населени места – справка прил. № 8 и в общ размер, както следва: 

 

№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ Годишен 

план - лв. 
Отчет към 

30.06.2019 г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 503 320 1 275 850 
1 Остатък от такса смет за 2018 година 0 167 245 
2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2019 г. 1 503 320 1 108 605 

3 Възстановени от община Пловдив отчисления по чл.64 от ЗУО   0 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 503 320 692 686 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 6 000 0 
2. Събиране и транспортиране на ТБО  617 451 324 537 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 
на БО, включително отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 454 972 178 900 

4. 

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

424 897 189 249 
ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 0 583 164 

 
   
  6. Приема отчета на “МБАЛ - Раковски” ЕООД за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.  
 
 
 
МОТИВИ: В изпълнение на чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнение на бюджета и на 
всички контролирани от общината лица в подсектор “Местно управление” – “Многопрофилна 
болница за активно лечение – Раковски” ЕООД (МБАЛ -Раковски) за полугодието. 
 В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет за времето от 01.01.2019 г. до 
30.06.2019 година, както следва: 

• Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019 г. до 
30.06.2019 г.; 

• Отчет за приходите за периода от 01.01.19 г. до 30.06.2019 г. – справка прил. № 1; 
• Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ към 30.06.2019 г. – 

справка прил. № 2; 
• Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности към 

30.06.2019 г. – справка прил. № 3; 
• Отчет за разходите за местни дейности към 30.06.2019 г. – справка прил. № 4;                                                                                                                
• Отчет за  капиталовите разходи на общината към 30.06.2019г.–справка прил.№ 5;   
• Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 30.06.2019 г. 

– справка прил. № 6; 
• Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2019 г. – справка прил. № 7; 
• Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 

01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.  – справка прил. № 8; 
• Отчет с натрупване за периода от 01.01. до 30.06.2019 г. на МБАЛ – Раковски. 

 
 



 

 
 
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 № 875 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 

Относно: Отпускане на допълнителни средства по бюджета, общинска отговорност, на ДГ 
“Детелина” – гр. Раковски за авариен ремонт. 

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: 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати допълнителни средства на ДГ „Детелина„ в 
размер на 10 000,00 лв., което ще бъде отразено по §§61-09 - вътрешни трансфери в системата 
на първостепенния разпоредител, общинска отговорност. Средствата ще бъдат осигурени от 
Дейност 2998 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи и ще бъдат разходвани за авариен 
ремонт. 

Направените промени по бюджета на градината да бъдат отразени в Разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на общината за 2019 г. 
 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение № 1 – Докладна записка с Вх. № 67-15-1/04.07.2019 г. 

 
 

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 и във връзка с постъпила Докладна записка с вх. № 67-
15-1/04.07.2019 г. от Йорданка Йосифова Лукова – Директор на ДГ „Детелина” – гр. Раковски, 
предлагам да бъде извършена актуализация на бюджетните взаимоотношения. Увеличението по 
бюджета на градината ще е в рамер на 10 000 лв. по §§61-09 - вътрешни трансфери в системата 
на първостепенния разпоредител. Сумата ще бъде разходвана за авариен ремонт, поради 
нарушаване на конструктивната цялост на сградата.  
 
 
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/ 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
 
 
 
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 № 876 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 

Относно: Отпускане на средства за дофинансиране на делегирани от държавата дейности по 
бюджета на ОУ ”Христо Ботев” – гр. Раковски. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства за дофинансиране на ОУ „Христо 

Ботев„ в размер на 34 000,00 лв., което ще бъде отразено по §§61-09 - вътрешни трансфери в 
системата на първостепенния разпоредител. Средствата ще бъдат осигурени от Дейност 2998 
– Резерв за непредвидени и неотложни разходи и ще бъдат разходвани за Основен ремонт на 
две помещение и закупуване на един складов контейнер. 

Направените промени по бюджета на училището да бъдат отразени в Разчета за 
финансиране на капиталовите разходи на общината за 2019 г. 

 
Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение №1 – Докладна записка с Вх. № 67-03-12/20.08.2019 г. 

 
 
 
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 и във връзка с постъпила Докладна записка с вх. № 67-
03-12/20.08.2019 год. от Кремена Ангелова Алексиева – Директор на ОУ „Христо Ботев” – гр. 
Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на бюджетните взаимоотношения. 
Увеличението по бюджета на училището ще е в рамер на 34 000 лв. по §§61-09 - вътрешни 
трансфери в системата на първостепенния разпоредител. Сумата ще бъде разходвана за 
основен ремонт на две помещения – 29 000 лв и осигуряване на един складов контейнер – 5 000 
лв.  
 
 
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/ 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
 
 
 
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 № 877 
 

Взето с Протокол № 56/28.08.2019 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. Д. Н. Б. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Тодор 

Икономов” № *, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Ю. А. К. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Стряма, общ. Раковски, ул. „Г. С. Раковски” 
№ **, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
3. Л. И. М. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Петър Богдан” 

№  **, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. М. Д. М. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Москва” № **, 
в размер на 100 /сто/ лева. 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20 
Против: 1          
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 – против 
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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