
 

  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 № 878 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение 
№ 865, взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. на редовно заседание на ОбС Раковски в частта на 
т. 3 и т. 4 в частта "сумата за правото на ползване - 10 000 лв., внесена по сметката на Община 
Раковски преди подписване на договора". 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 45, ал. 9 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 Общински 
съвет Раковски. 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на ПК “Законност и обществен 
ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 
 
 

Р Е Ш И:  
 
 1. ИЗМЕНЯ Решение № 865, взето с Протокол № 56/28.08.2019 год. на редовно заседание 
на Общински съвет - Раковски в частта по т. 3: 

 
Било: 
„3“ Определя пазарна цена на правото на ползване за имотите по т. 1 в размер на 
3500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева) за целият период на договора. 
 
Става: 
„3“ Определя пазарна цена на правото на ползване за имотите по т. 1 в размер на 13 
500,00 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) за целият период на договора. 

 
 2. ИЗМЕНЯ Решение № 865, взето с Протокол № 56/28.08.2019 год. на редовно заседание 
на Общински съвет – Раковски, т. 4 в частта „сумата за правото на ползване – 10 000 лева, 
внесена по сметката на община Раковски преди подписване на договора“: 

Било: 
„4“ - Сумата за правото на ползване е 10 000,00 лв. (десет хиляди лева), внесена по 
сметката на Община Раковски преди подписване на настоящия договор. 
 
Става: 
„4“ - Сумата за правото на ползване е 13 500,00 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева), 
внесена по сметката на Община Раковски преди подписване на настоящия договор. 

 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпило писмо с Вх. №  ОбС – 
250/11.09.2019 г. от Здравко Димитров – Областен управител на Обл. Пловдив относно Връщане 
за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 865, взето с 
Протокол № 56/28.08.2019 г. на редовно заседание на ОбС Раковски в частта на т. 3 и т. 4 в 
частта "сумата за правото на ползване - 10 000 лв., внесена по сметката на Община Раковски 
преди подписване на договора". 
 С Решение № 865, взето с Протокол № 56/28.08.2019 г. на редовно заседание на ОбС 
Раковски и 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 Общински съвет 
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Раковски, 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.; В т. 3 Определя пазарна цена на правото на ползване на имотите в размер на 3 500 
за целия период на договора, а в т. 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 – 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. 
 Решението се явява незаконосъобразно в частта на т. 3 и т. 4, поради противоречие, 
изразяващо се в различно посочена цена за ползване на имотите.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 0       
Възд.се: 1                                      
         
                    
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                                     /Славка Гълева/ 
 
1. Петър Милков Антонов  
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 № 879 
 

Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 във вр. с чл. 9, чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски. 

 
§ 1. Чл. 37а, ал. 1 се изменя, както следва: 
 

Чл. 37. а. (1) За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните 
такси:  

 
Административни услуги  по гражданска регистрация и актосъставяне 
 
1.Издаване на удостоверение за раждане-оригинал  - не се таксува; 
2.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат – 10,00 лв. 
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – не се таксува; 
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 10,00 лв.; 
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път не се таксува; 
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – не се таксува; 
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 4,00 лв.; 
8. Издаване на удостоверение за наследници – 8,00 лв. + 1 лв. за всяка следваща страница; 
9. Издаване на удостоверение за семейно положение – 6,00 лв.; 
10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 8,00 лв.; 
11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство – не се таксува; 
12. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 8,00 лв.; 
13. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в 
чужбина 
   - печат за чужбина – 15,00 лв.; 
   - документ – 5,00 лв. 
14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за брак в 
Република България 
   - печат за чужбина – 15,00 лв.; 
   - документ – 5,00 лв. 
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес – 5,00 лв.; 
16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес – 5,00 лв.;  
17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес – 5,00 лв.; 
18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 5,00 лв. 
19. Припознаване на дете – не се таксува; 
20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15,00 лв.; 
21. Възстановяване и промяна на име - не се таксува; 
22. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние – не се таксува; 
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§ 2. Приложение № 1в – Списък на  облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 
от Наредбата /цените са с включен ДДС/ се изменя, както следва: 
 

№ по 
ред 
 
  1. 
  

Наименование на услугата Цена с ДДС 

Копирни услуги  
едностранно  0,20 лв. 
Двустранно 0,30 лв. 

  2. Машинописна услуга 3,00 лв. / стр.  
  3. Услуга с багер  350,00 лв./машиносмяна 
  4. Услуга с трактор 250,00 лв./машиносмяна 

  5. Услуга с автовишка  
200,00 лв.  За 

машиносмяна или 
25,00 лв./час  

  6. 
Рекламна площ в общински вестник  
Черно – бяла 1,20 лв./см 2  
Цветна 1,80 лв./см 2  

  7. Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник 0,60 лв./см 2  

  8. Изнесени ритуали – сключване на граждански брак извън 
ритуалната зала на общината  120,00 лв.  

  9. Ползване на зала за граждански ритуали 70,00 лв.  
10. Ползване на зали общинска собственост 40,00 лв. на час  

11. Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и 
ученици извън учебно време 50 лева + 1,60 лв./км. 

12. Услуга с тример  50 лв. на ден/ 10 лв. на 
час 

13. Услуга с косачка  100 лв. на ден/ 20 лв. на 
час 

14. Услуга с мотометачна машина  50 лв. на час 
15. Услуга с багер верижен с кофа – КОМАТСУ – РС 210  960,00 лв. за 

машиносмяна  
16. Услуга с валяк – 11 т.  600,00 лв. за 

машиносмяна 
17. Услуга с валяк – 7 т.  500,00 лв. за 

машиносмяна 
18.  Услуга с валяк – 3,5 т.  360,00 лв. за 

машиносмяна 
19. Услуга с асфалтополагач  15,00 лв. за тон положен 

материал 
20. Услуга с булдозер  1000,00 лв. за 

машиносмяна 

23.  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – 4,00 лв.; 
24. Установяване на наличие на българско гражданство – не се таксува; 
25. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции – не се таксува; 
26. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” – не се таксува; 
27. Промяна на ЕГН на български гражданин – не се таксува; 
28. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали 
години – 5,00 лв. 
29. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – не се таксува; 
30. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 4,00 лв.;  
31.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. – не се таксува; 
32. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи“ 
– не се таксува; 
33.  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – съгласно приетите цени в 
настоящата наредба; 
34. Издаване на препис-извлечение от акт за раждане – 10,00 лв.; 
35. Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак – 10,00 лв.; 



 

 
 

 

 
Услуги за ползване на спортна база 

 
 
 

21. Ползване на игрище за тенис на корт 5 лв./1 час 

22. Ползване на игрище за волейбол 5 лв./1 час 

23. Ползване на игрище за баскетбол 5 лв./1 час 

24. Ползване на игрище за футбол 40 лв./1 час 

 
 
 

Заключителна разпоредба 
 
§ 3. Тази наредба се публикува на интернет страницата на Община Раковски три дни след 
влизане в сила на решението, с което е приета и влиза в сила от 01.01.2020 г. 
 
Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 879, взето с 
Протокол № 57/27.09.2019 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:  1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
      Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на наредбата в 
частта по предоставяне на услуги по гражданско състояние и таксите, които следва да се 
заплащат. Услугите, предоставяни от Отдел „ГРАО” се извършват по специално утвърдени 
програми от Национална база данни „Население” и Локална база данни „Население”. При 
настъпване на проблеми в програмните продукти или в използваната компютърната техника, се 
налага предоставянето на отдалечен достъп до лицензирани за целта фирми, които са 
локализирани в град София. За осигуряване поддържането на програмните продукти, с 
лицензираните за това фирми, се сключват абонаментни договори, съгласно които се 
извършва разход. От друга страна, в размера на таксите на услугите, предоставяни от Отдел 
„ГРАО” отдавна не са извършвани промени до настоящия момент и не са взети предвид 
инфлационните индекси. В тази връзка, след извършен преглед и анализ на настоящата 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски се установи и, че в чл. 37 а, ал. 1, т. 6 е налице противоречеие 
със законови норми, тъй като точка 6 определя такса от 6 лв. за издаване на препис-извлечение 
от акт за смърт, а съгласно чл. 110, ал. 2, т. 3 от ЗМДТ посочената услуга не подлежи на 
таксуване. В чл. 110, ал. 1 от ЗМДТ, законодателят ясно е определил за кои услуги следва да се 
заплаща такса.  
       Изменение в наредбата се налага и поради други нововъзникнали обстоятелства, свързани 
със спортната база на общината. Съгласно сключен Договор № 488/14.09.2018 г. между 
Община Раковски и „Билдком БГ“ ЕООД на територията на гр. Раковски е изпълнена 
обществена поръчка с предмет „Изграждане на спортни площадки – гр. Раковски“, респ. 
изградени са 2 бр. тенис игрища, 1 бр. баскетболно игрище и 1бр. стрийтбол игрище. Върху 
новоизградените игрища ще могат да се провеждат тренировки, турнири и др. спортни 
мероприятия, което от своя страна поражда необходимостта от поддръжка и опазване на 
имуществото. В тази връзка, за ползване на игрищата следва да се определят цени, за което 
оправомощен съгласно чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, е Общински съвет - Раковски. 
 
           При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 
откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 
 



 

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски – за осигуряване спазване  на нормативните актове от по-
висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска 
администрация за ефективно предоставяне на услугите.  
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на 
официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 
лица. 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „ГРАО“, зам. - кмет Татяна 
Бакова и Правен отдел на Община Раковски. 
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и 
администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска 
администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни 
актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както  и разпоредбите на глави II и III от същия. 
 
 2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните 
актове от по-висока степен. Цели се също и оптимизиране на административния процес по 
предоставяне на услугите. 
 
 3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови 
средства. 
 
 4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и 
постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на 
услугите. 
 
 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на 
българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19 
Против: 0   
Възд.се: 1                                     
     
                                                    Председател на Общински съвет Раковски: 
                /Георги Лесов/ 
 
                 Главен специалист по протокол: 
                                                    /Славка Гълева/ 
 
1. Петър Милков Антонов  
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 № 880 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община Раковски“ и 
„Кмет на кметство“ във връзка с произвеждането на Избори за кметове и за общински 
съветници на 27 октомври 2019 г. 
 
На основание: чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 6 и 8 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВРИД Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Избира ТАТЯНА СЕРАФИМОВА БАКОВА – заместник-кмет на Община Раковски, ЕГН 
8203194452, с постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Христо 
Смирненски“ № 12, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Община Раковски“, за 
времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания 
кмет. 
 2. Избира ПЕНКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА – изпълняваща длъжността Главен специалист 
„Административно обслужване“ при Кметство Белозем, с ЕГН **********, с постоянен адрес с. 
Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „В. Л.“ № **, за временно изпълняваща длъжността 
„Кмет на кметство Белозем“, за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане 
на клетва на новоизбрания кмет. 
 3. Избира СНЕЖАНА ПЕТРОВА ШОПОВА – изпълняваща длъжността Главен специалист 
„Административно обслужване“ при Кметство Стряма, с ЕГН **********, с постоянен адрес с. 
Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Г. Б.“ № **, за временно изпълняваща длъжността 
„Кмет на кметство Стряма“, за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане 
на клетва на новоизбрания кмет. 
 4. Избира ДАНКА ГЕОРГИЕВА КЮПОВА – изпълняваща длъжността Старши специалист 
„ФОМО“ при Кметство Шишманци, с ЕГН **********, с постоянен адрес с. Шишманци, общ. 
Раковски, обл. Пловдив, ул. „**“ № *, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство 
Шишманци“, за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на 
новоизбрания кмет. 
 5. Избира ДОНКА ВАСИЛЕВА ПАЦЕВА – изпълняваща длъжността Старши специалист 
„ФОМО“ при Кметство Момино село, с ЕГН **********, с постоянен адрес с. Момино село, общ. 
Раковски, обл. Пловдив, ул. „**“ № **, за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство 
Момино село“, за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на 
новоизбрания кмет. 
 6. Избира ИВАНКА ИГНАТОВА СТЕФАНОВА – изпълняваща длъжността Старши специалист 
„ФОМО“ при Кметство Чалъкови, с ЕГН **********, с постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски, 
обл. Пловдив, ул. „Р.“ № ** за временно изпълняваща длъжността „Кмет на кметство Чалъкови“, 
за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания 
кмет. 
 
 
 
МОТИВИ: Със свое Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. и последващо Писмо с изх. № МИ-06-
326/19.09.2019 г. Централната Избирателна Комисия (ЦИК) е дала разяснения във връзка с 
регистрацията на кандидатите в изборите за кметове и за общински съветници на 27 октомври 
2019 г. 
 В горецитираното Писмо е конкретизиран начинът за прилагане на чл. 42, ал. 6, ал. 7, ал. 
8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно: 
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 „В случаите, когато действащ кмет е регистриран за кандидат за кмет на община, 
район или кметство, за времето в което е в отпуск (от деня, следващ решението за регистрация 
в ОИК до обявяване на резултатите), той определя със своя заповед за временно изпълняващ 
длъжността кмет един от заместник-кметовете на общината, района, а за кмет на кметство 
съответното лице, което ще изпълнява функциите на кмет на кметството. 
 Общинският съвет не по-късно от 18 октомври 2018 г. – седем дни преди края на 
мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община, район или 
кметство за времето от края на мандата – 25 октомври до полагане на клетва на новоизбрания 
кмет. Това може да бъде и същото лице, изпълнявало длъжността в периода, в който действащия 
кмет – кандидат за нов мандат е в отпуск.“ 
 В изпълнение на предписанията от ЦИК регистрираните за кандидат за кмет на 
общината и кметствата на територията на община Раковски са определили със своя Заповед 
временно изпълняващ длъжността кмет на общината и кмет на съответното кметство“ 
 Не по-късно от 18 октомври 2019 г., Общински съвет – Раковски следва да приеме 
решение, с което да избере временно изпълняващи длъжностите „кмет на община“ и „кмет на 
кметство“. 
 
 
 
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 № 881 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Одобряване на подготовката за проектобюджет за 2020 година и актуализираната 
бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 - 2022 г. на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, 
чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет на община Раковски и съобразно указанията на Министерство на 
финансите БЮ № 3/30.08.2019 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
във връзка с разпоредбите на РМС № 52 от 31 януари 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. 
и писмо изх. № БЮ-3 от 30 август 2019 г. на Министерство на финансите, Общински съвет – 
Раковски: 
1. Одобрява подготовката за Проектобюджет за 2020 година, актуализираната бюджетна 
прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 
дейности на община Раковски, съгласно Приложение № 8 към писмо изх. № БЮ-3 от 30 август 
2019 г. на Министерство на финансите; 
2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 
намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020-2022 г. на община 
Раковски, съгласно Приложение № 6г към писмо изх. № БЮ-3 от 30 август 2019 г. на 
Министерство на финансите; 
3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за разходите, 
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по 
нови договори за заеми за периода 2020-2022 г. на община Раковски, съгласно Приложение № 
1а към писмо с изх. № БЮ-3 от 30 август 2019 г. на Министерство на финансите; 
4. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 
2020-2022 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на „МБАЛ 
Раковски” ЕООД, гр. Раковски, съгласно Приложение № 10а към писмо с изх. № БЮ-3 от 30 
август 2019 г. на Министерство на финансите. 
 

 
 

МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 52 от 31 януари 2019 г. се определя бюджетната 
процедура за 2020 г. Съгласно т.1.11.1 от решението бюджетните прогнози и проектите на 
бюджети се разработват от бюджетните организации, включително общините по показатели от 
единната бюджетна класификация.  
 С писмо Изх. № БЮ-3 от 30 август 2019 г. на Министерство на финансите са дадени 
указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г. 
 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 
параметри в Закона за държавния бюджет на Р. България за 2019 г. за финансиране на 
местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за общината, 
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приети с бюджета за 2019 г. Трансферите за местните дейности и целевата субсидия за 
капиталови разходи за периода 2020-2022 г. са разчетени в съответствие с одобрените 
държавни трансфери, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2019 г. 
Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на събираемостта им през 
предходните три години и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в 
общинските наредби.  
 Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват служебно през 
годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. Трансферните 
параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само отчетни.  
 
Размерите на отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците свързани с 
експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл. 3 ал. 3 и чл. 20 ал. 1 т. 1 от Наредба 
№ 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и 
отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 
Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  

♦ Общите изисквания и насоките за разработване на бюджетните прогнози за 2020 - 2022 г., 
съгласно раздели І, ІІ и ІІІ от писмо БЮ № 3/30.08.2019 г. на МФ;  

♦ Приетата от общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски; 

♦ Действащи законови и подзаконови нормативни актове;  
♦ Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване приоритетите 

на местната общност.  
Разходите за периода 2020-2022 г. са ограничени до размера на собствените приходи и 
трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани 
постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 
общината по години за периода 2020-2022 г. е изготвена по функции и групи.  
В прогнозата 2020-2022 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за 
дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  
Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в местните 
дейности, утвърдена с бюджет 2019 г. Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при 
запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и ЗОВ.  
В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни ремонти на 
улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на детските заведения 
и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите по благоустрояване, 
чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, гробищни паркове, домашен 
социален патронаж. 
Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби на 
нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно средствата са 
насочени за възстановяване на пътната настилка.  
През следващите три години община Раковски не планира поемането на нов дълг 
/Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за лихви по 
поетия към момента от общината дълг. 
Съгласно писмо с изх. № БЮ-3 от 30 август 2019 г., кметът на общината е задължен да представи 
в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2020-2022 г. и за болниците с 
преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето внимание 
Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите и пасивите с 
отчетни данни за 2017 и 2018 г., разчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020-2022г. на „МБАЛ 
Раковски” ЕООД. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18 
Против: 0          
Възд.се: 3                      
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 



 

 
 
 
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
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 № 882 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот 1523 
(70010.501.1523) и част от улица с ос. точки 1831-30-41 и на ПУП-ПР за кв. 12 и за УПИ V-1523, кв. 12 
и на кв. 12, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 3 от 
ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И: 
 
 1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлени имоти 1523 
(70010.501.1523) и част от улица с ос. точки 1831-30-41 и на ПУП-ПР за кв. 12 и за УПИ V-1523, кв. 12 
и на кв. 12, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, съгласно чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ. 
 2. Новообразуваният ПИ № 70010.501.1554, с площ 42 кв. м., за който се образува УПИ V-
1553,1554, отреден за „Жил. строителство” след изменение на кадастралния план и на ПУП-ПР 
да премине от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС. 
 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
 
МОТИВИ: Със заповед № АБ-18/19.03.1991 год. е одобрен плана на с. Стряма, Община Раковски, 
Пловдивска област. Със Заповед № АБ-33/14.08.2007 год. на Кмета на Общината е одобрено 
изменение на дворищната регулация. 
 В община Раковски е постъпило заявление с вх. № 94П-****-*/28.08.2019 от П. Ц. П., с адрес 
гр. Бяла Слатина, област Враца, ул. “Х. К.“ № ** с молба за разглеждане на предложение 
(техническо задание) за изменение на кадастрален план за поземлен имот 1523 
(70010.501.1523) и част от улица с ос. точки 1831-30-41 и на ПУП-ПР за кв. 12 и за УПИ V-1523, кв. 12 
и на кв. 12, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област и закупуване на част 
от общински имот. 
 Във връзка с документите за собственост и съвместяване с предходни планове на с. 
Стряма, Община Раковски и с изтичане срока на по чл. 208 от ЗУТ е изготвено предложение 
(техническо задание).  
 Възложителят на предложението (техническо задание) е собственик на поземлен имот 
1523, за който е отреден УПИ V в кв. 12. Поземлен имот– част от улица с ос. точки 1831-30-41 е 
собственост на Община Раковски.  
 Изменение на кадастралния план се състои в следното: 
 По границата от изток на УПИ V-1523, кв. 12 от ПИ - улица с ос. точки 1831-30-41 се отделя 
площ, като се образува нов поземлен имот с площ 42 кв. м. и идентификатор 70010.501.1554 - 
общинска собственост. 
 Изменението на ПУП-ПР се състои в следното: 
 Образува се нов УПИ V в кв. 12, който се отрежда за новообразуваните поземлени имоти 
1553 (501.1553) и 1554 (501.1554). 
 Променя се уличната регулационна граница на кв. 12, която минава по новите външни 
граници на УПИ V откъм уличната регулация. 
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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 № 883 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Предоставяне на общински активи на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
 
На основание: чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие за предоставяне на общински активи – движимо имущество, общинска 

собственост, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, за стопанисване, 
ползване и управление на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ във 
връзка с обезпечаване системата за управление на отпадъците на територията на 
Община Раковкси. 

2. Изпълнението на настоящото решение, включително изготвяне и подписване на Протокол 
за предаване на активите, се възлага на Кмета на Община Раковски.  

 
 
 
 

МОТИВИ: С Решение № 753, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. бе дадено съгласие за 
закупуване на комбиниран багер на стойност до 80 000 лв. и трактор на стойност до 70 000 лв. 
от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани от 
депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 111 
от 27.12.2013 г.), за обезпечаване функционирането на системата за управление на отпадъците 
в община Раковски. В изпълнение на горното бе проведена обществена поръчка по реда на 
Глава XXVI по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ ТИП 
„КОМБИНИРАН БАГЕР“ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 
ОБЩИНА РАКОВСКИ” съгласно Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
№ 26-1549-19/08.04.2019г. и Информация за публикувана в профила на купувача обява за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID 9087282 от дата 08.04.2019г. за избор 
на изпълнител, като оферта бе подадена само от един участник – „ХРИСТОВ КОМЕРС“ ЕООД, с 
който впоследствие се сключи Договор за доставка на автомобил № 548/08.05.2019 г. Съгласно 
двустранно подписан от страните Приемо-предавателен протокол към горепосочения договор, 
доставката е изпълнена на 12.07.2019 г. – закупен е един брой комбиниран багер за 
обезпечаване системата за управление на отпадъците в община Раковски. 

Към натоящия момент на територията на Община Раковски действа създаденото с 
Решение № 252, взето с Протокол № 17 от 28.12.2016 г. Общинско предприятие „Благоустрояване 
и превенция“. За същото с Решение № 275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. е приет 
Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие „Благоустрояване и 
превенция“ в който е уреден предметът на дейност на предприятието. Съгласно раздел II 
Предмет на дейност, чл. 8, т. 5 Предприятието отговаря за поддържане чистотата на територията 
на Община Раковски, чрез събиране на отпадъци на обществени места и тяхното 
отстраняване. В тази връзка, съгласно т. 7 от чл. 8, Предприятието отговаря и за дейности, които 
могат да рефлектират върху системата за управление на отпадъци, а именно всички дейности 
по превенция и възстановяване от природни бедствия. Предвид изложените съображения, 
считам че закупената машина би изиграла съществена роля в работата на Предприятието по 
обезпечаване системата за управление на отпадъци. В тази насока, законът позволява 
прехвърляне на активи от първостепенния разпоредител с бюджет към второстепенния - 
съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, имотите и вещите – 
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общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и 
звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно чл. 52 ал. 1 от ЗОС, Общинското предприятие 
е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, 
финансирани от общинския бюджет.  Раздел III Имущество и финансиране, чл. 11 от 
Правилника гласи: „На Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя 
за управление и стопанисване общинско имущество, съгласно Приложение № 1. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19 
Против: 0     
Възд.се: 2         
 
 
 
 
                                     
                                                     Председател на Общински съвет Раковски: 
                 /Георги Лесов/ 
 
                   Главен специалист по протокол: 
                               /Славка Гълева/ 
 
 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Петко Димитров Колев – възд. се 
5. Иван Апостолов Ненов – за  
6. Стефан Йозов Пенсов – за  
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1  
 

 
 
 
 

С П И С Ъ К 
  

на общински активи – движимо имущество -  
общинска собственост,  

предоставени за стопанисване, ползване и управление  
на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ във връзка с 

обезпечаване системата за управление на отпадъците на територията на Община 
Раковкси. 
 

 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ СТОЙНОСТ 
1. Комбиниран багер JCB, модел 4СХ 1 66 500,00 лева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 № 884  

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 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 
034029 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, за разширение на УПИ II-
034025-Обществено и делово обслужване и образуване на УПИ II-034025, 034029-Обществено и 
делово обслужване, масив 34 в местността „Казаните“, за изграждане на „Сгради за 
обществено обслужване, търговия и складови площи“. 
 
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 за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващ поземлен имот 034029 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски за разширение на УПИ II-034025-Обществено и делово обслужване и образуване на 
УПИ II-034025, 034029-Обществено и делово обслужване, масив 34 в местността „Казаните“, за 
изграждане на „Сгради за обществено обслужване, търговия и складови площи“. 
 Обхват: поземлен имот 034029 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски и УПИ II-034025 - Обществено и делово обслужване  
 Контактна зона: ПИ-000411-път II клас „Пловдив-Брезово“; УПИ- I- Обществено и делово 
обслужване, Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти; ПИ 034008 - нива; ПИ 034016 
- нива; ПИ 034015 - нива; ПИ 034024-полски път - публична общинска собственост  
 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 за поземлен имот 034029 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. 
Раковски, за разширение на УПИ II-034025-Обществено и делово обслужване и образуване на 
УПИ II-034025, 034029-Обществено и делово обслужване, масив 34 в местността „Казаните“, за 
изграждане на „Сгради за обществено обслужване, търговия и складови площи“, използвайки 
законовата разпоредба на чл. 67а от ППЗОЗЗ.  
 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.  С план-схемите за 
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
 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.  
 
 
 

mailto:obs@rakovski.bg


 

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски е постъпило Заявление с вх. 
№ 94И-***-*26.08.2019 г. от Й. Г. З. и В. П. Р., собственици на поземлен имот 034029 с НТП-нива, 
чрез пълномощника им инж. Недялка Атанасова Коева, редовно упълномощена с пълномощно 
с нотариална заверка на подписите рег. № 3582/22.07.2019 г. на Божидар Стрехин – Зам. кмет 
на Община Раковски и пълномощно с нотариална заверка на подписите рег. № 3603/22.07.2019 
г. на Божидар Стрехин – Зам. кмет на Община Раковски, за разрешение за изработване на 
проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен 
имот 034029 с НТП-нива, местност „Казаните” в землището на гр. Раковски, за разширение на 
УПИ II-034025-Обществено и делово обслужване и  образуване на УПИ II-034025, 034029-
Обществено и делово обслужване, масив 34 в местността „Казаните“, за изграждане на 
„Сгради за обществено обслужване, търговия и складови площи“ 
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ, Скица предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ, Скици на имота, 
Основни данни за имота - съществуващо положение, Документи за собственост, Пълномощни. 
 
 
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 № 885 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019 г.” приета с Решение № 742, взето с протокол № 48 от 30.01.2019 г 
за учредяване на възмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост и 
устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства. 
 
На основание: чл. 11, ал. 1, ал. 2 и чл. 12 от Закона за Пчеларството във връзка с чл. 39, ал. 1, ал. 2 
и ал. 3 от ЗОС и чл 54, ал. 3 от НРПУРОИ. 
 
По предложение на: Татяна Серафимова Бакова –  ВРИД Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 1. Дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот № 700196, с НТП „Пасище с 
храсти”, площ 51,432 дка по КВС на град Раковски, местност „Ячев бряг”, съгласно приложения 
проект за делба, като се образуват два нови имота, а именно: 
 1.1 имот с проектен № 700823, с площ 5,000 дка, НТП „Пасище с храсти”, по КВС на град 
Раковски, местност „Ячев бряг”,  
  1.2 имот с проектен № 700883, с площ 46,432 дка, НТП „Пасище с храсти”, по КВС на град 
Раковски, местност „Ячев бряг”. 
 2. Дава съгласие след реализиране на делбата, новообразуваният имот № 700823, с НТП 
„Пасище с храсти”, като от имот публична общинска собственост  премине в имот - частна 
общинска собственост. 
 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с Вх. № 26-****-
*/14.08.2019 г. от „И.” ЕООД, представлявано от Управителя – И. Я. С. с адрес на управление: гр. 
Раковски,  ул. „Д. Ч“ № **, общ. Раковски, обл. Пловдивска  с което е заявено желаниe за 
ползване на имот за устройване на пчелин –общинска собственост: 
Община Раковски е собственик на имот публична общинска собственост с № 700196, с НТП 
„Пасище с храсти”, площ 51,432 дка  по картата на възстановената /КВС/ на град Раковски, 
местност „Ячев бряг”.  
Изготвен е проект за делба на общинския имот № 700196, съгласно който имота се разделя на 
два нови имота.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0          
Възд.се: 0                   
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                                                  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 № 886 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот 622 
(70010.502.622) и част от улица с ос. точки 139-140-141 и на ПУП-ПР за кв. 65 и за УПИ ХV-622, кв. 65 
и на кв. 65, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 3 от 
ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
 1. Дава съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот 622 
(70010.502.622) и част от улица с ос. точки 139-140-141 и на ПУП-ПР за кв.65 и за УПИ ХV-622, кв. 65 
и на кв.65, по плана на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, съгласно чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 3 от ЗУТ 
 2. Новообразуваният ПИ № 70010.502.1556, с площ 140 кв. м., за който се образува УПИ ХV-
1556,1557, отреден за „Ресторант и магазин” след изменение на кадастралния план и на ПУП-
ПР да премине от публична в частна общинска собственост на основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС. 
 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 
 
 
МОТИВИ: Със заповед № АБ-18/19.03.1991 г. е одобрен плана на с. Стряма, Община Раковски, 
Пловдивска област. 
 В община Раковски е постъпило заявление с вх. № 94Я-***-*/25.07.2019 от Я. Й. Л. от гр. 
Раковски, област Пловдив, ул. “Д. Ч.“ № **с молба за разглеждане на предложение (техническо 
задание) за изменение на кадастрален план на поземлени имоти № 622 (70010.502.622) и част 
от улица с ос. точки 139-140-141 и на ПУП-ПР за кв. 65 и за УПИ ХV-622, кв. 65 и на кв. 65, по плана 
на с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област и закупуване на част от общински имот. 
 Във връзка с документите за собственост и съвместяване с предходни планове на с. 
Стряма, Община Раковски и с изтичане срока на по чл. 208 от ЗУТ е изготвено предложение 
(техническо задание).  
 Възложителят на предложението (техническо задание) е собственик на поземлен имот 
622, за който е отреден УПИ ХV в кв. 65. Поземлен имот – част от улица с ос. точки 139-140-141 е 
собственост на Община Раковски.  
 Изменение на кадастралния план се състои в следното: 
 По границата от юг на УПИ ХV-622, кв. 65 от ПИ-улица с ос. точки 139-140-141 се отделя 
площ, като се образува нов поземлен имот с площ 140 кв. м. и идентификатор 70010.502.1556-
общинска собственост. 
 Изменението на ПУП-ПР се състои в следното: 
 Образува се нов УПИ ХV в кв. 65, който се отрежда за новообразуваните поземлени 
имоти 1556 (502.1556) и 1557 (502.1557). 
 Променя се уличната регулационна граница на кв. 65, която минава по новите външни 
граници на УПИ ХV откъм уличната регулация. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0     
Възд.се: 0                  
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                                                   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 № 887 
 

Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Безвъзмездно прехвърляне на имоти – общинска собственост, в собственост на 
Държавата. 
 
На основание: чл. 21 ал. 2 вр. с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 19а и чл. 19б от Закона за водите 
(ЗВ). 
 
По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВРИД Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 1. Дава съгласие Община Раковски да прехвърли на Държавата безвъзмездно имоти – 
публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: язовири, подробно описани в 
Приложение № 1. 
 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да внесе в Министерство на икономиката 
мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите по т. 1. 
 
 
 
МОТИВИ: На територията на Община Раковски са разположени 16 язовира, собственост на 
Община Раковски. Всички съоръжения са проектирани и изградени през 50-те и 60-те години на 
XX век от бившите ТКЗТ-та, с цел напояване на обработваемите земеделски земи, както и за 
водопой на селскостопански животни. След предаването им на Общината от бившите 
ликвидационни съвети, за повечето от изградените съоръжения липсват данни и документация 
за основни параметри и характеристики на стената и съоръженията към нея. 
 Като собственик на язовири, Община Раковски е длъжна да поддържа язовирните стени 
и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и 
ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция за метрологичен и 
технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните 
стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние. 
 За голяма част от язовирите са издадени предписания от компетентните органи за 
различни по обем ремонтни дейности. С цел недопускане на аварийни ситуации, водното ниво 
на същите се поддържа до степен, гарантираща безопасната им експлоатация, но това не 
отменя предписаните ремонтни работи, както и санкциите на ДАМТН.  
 Проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се 
възстанови и поддържа в изправност техническото им състояние, изисква компетентни в тази 
област специалисти, техника и значителни финансови средства, каквито Общината не може 
да осигури от собствените си приходи. 
 Във връзка с настъпилите изменение в нормативната уредба с приемането на § 2 от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ), обн. ДВ., бр. 61 от 2019 г., в 
сила от 02.08.2019 г., с които се създават чл. 19а и чл. 19б от Закона за водите, общините имат 
възможност да прехвърлят собствеността на язовирите безвъзмездно на държавата, след 
решение на Общинския съвет. 
 Безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от язовирите зони, 
ще може да се обезпечи в по-голяма степен, ако язовирите се поддържат и експлоатират от 
държавата чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, създадено по 
силата на чл. 139а от ЗИДЗВ. Държавното предприятие ще има на разположение необходимия 
специализиран човешки, технически и финансов ресурс, с какъвто Общината не разполага. 
 При формиране на решението за безвъзмездно прехвърляне на общинските язовири на 
държавата, е необходимо да се вземе предвид разпоредбата на новия § 4в от ПЗР на ЗВ. В него 
е предвидена възможността ремонтите и реконструкцията на язовири – държавна и общинска 
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собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е 
предвидено извършването на ремонтно-възстановителни дейности от страна на концесионера, 
да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от 
Министерския съвет. 
 Министерският съвет, по предложение на ДАМТН, одобрява списък на язовирните стени и 
съоръженията към тях на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или 
реконструкция. На одобрените в списъка язовири, в зависимост от нарушаването на 
конструктивната цялост на язовирните стени или съоръженията към тях, експертният съвет към 
търговското дружество определя вида и обема на дейностите, които трябва да бъдат извършени 
за осигуряване на сигурност, дълготрайност и ефективност на язовирните стени и съоръженията 
към тях и опазването на околната среда. 
 В случаите, когато правото на собственост върху язовирите – общинска собственост, не 
се прехвърли безвъзмездно на държавата, Общините възстановяват на Дружеството разходите 
за ремонтите и реконструкцията на същите.  
 Предмет на настоящото предложение са 11 броя язовири, описани в Приложение № 1.  
 
 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
          Приложение № 1 
 

С П И С Ъ К 
 
ЯЗОВИРИ, собственост на Община Раковски – за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 
Държавата 
 
 

1. Поземлен имот № 700349, с НТП „Язовир”, с площ от 87,770 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
23/09.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 85 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 5 (Казълджене); 

2. Поземлен имот № 700075, с НТП „Язовир”, с площ от 105,128 дка, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска 
собственост № 22/09.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 86 том 
70/2018 г.; Наименование на язовира: Генерал Николаево 3 (Узунджалан 1) 

3. Поземлен имот № 700061, с НТП „Язовир”, с площ от 117,700 дка, находящ се в 
землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска 
собственост № 25/10.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 102 том 
70/2018 г., Наименование на язовира: Генерал Николаево 2 (Узунджалан 2); 

4. Поземлен имот № 700118, с НТП „Язовир”, с площ от 8,222 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
27/10.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 90 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 6 (Узунджалан 3); 

5. Поземлен имот № 700327, с НТП „Язовир”, с площ от 75,680 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
24/09.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 99 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 7 (Мишеца); 

6. Поземлен имот № 700134, с НТП „Язовир”, с площ от 12,557 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
29/10.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 103 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Генерал Николаево 9; 

7. Поземлен имот № 000261, с НТП „Язовир”, с площ от 54,870 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
3859/04.02.2014 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 9 том 12/2014 г., 
Наименование на язовира: Секирово 2; 

8. Поземлен имот № 000106, с НТП „Язовир”, с площ от 95,498 дка, находящ се в землището 
на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, област Пловдив, местност „ТЕКЕН ДЕРЕ“, 
акт за общинска собственост № 156/05.11.1999 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив 
– Акт № 101 том 70/2018 г., Наименование на язовира: Болярино 2; 

9. Поземлен имот № 000298, с НТП „Язовир”, с площ от 59,613 дка, находящ се в землището 
на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска собственост № 
44/14.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 91 том 70/2018 г., 
Наименование на язовира: Секирово 3; 

10. Поземлен имот № 000405, с НТП „Язовир”, с площ от 32,111 дка, находящ се в землището 
на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, област Пловдив, акт за общинска 
собственост № 157/05.11.1999 г., вписан в Служба по вписвания Пловдив – Акт № 88 том 
70/2018 г., Наименование на язовира: Болярино 3; 

11. Поземлен имот № 48948.82.78, с НТП „Язовир”, с площ от 280,794 дка, находящ се в 
землището на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, местност „Савака“ 
акт за общинска собственост № 3850/21.01.2014 г., вписан в Служба по вписвания 
Пловдив – Акт № 16 том 12/2014 г.. 

 
 



 

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 № 888 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 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 
436038 с НТП-нива и проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 436038 с НТП-нива и поземлен имот 
436037 с НТП- стопански двор, местност „Пашалъка” в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ-436038,436038-За земеделска дейност, Птициферма и ПУП-Парцеларен 
план за техническата инфраструктура. 
 
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 за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващ представляващ поземлен имот 436038 с НТП-нива и проект за ПУП-ПРЗ за 
поземлен имот 436038 с НТП-нива и поземлен имот 436037 с НТП- стопански двор, местност 
„Пашалъка” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 436037,436038,400127-За 
земеделска дейност, Птициферма и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 Обхват: поземлен имот 436037 с НТП- стопански двор и  поземлен имот 436038 с НТП-
нива, местност „Пашалъка”  в землището на гр. Раковски  
 Контактна зона: ПИ-400127-др. селскост. територия; ПИ-400069-канал; 400088-пасище, 
мера; ПИ-436036-стоп. двор и ПИ-436051-полски път-публична общинска собственост  
 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 за поземлен имот 436038 с НТП-нива, и проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 
436037 с НТП- стопански двор, местност „Пашалъка”  в землището на гр. Раковски, за 
образуване на УПИ 436037,436038,400127-За земеделска дейност, Птициферма и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
 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 № 7/2004 г. на МРРБ. Проектът да отговаря 
на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
 Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
 Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000. 
 
 2. Общински съвет – Раковски одобрява на основание чл. 124б от ЗУТ - задание за 
изработване на ПУП-ПРЗ. 
 
 3. 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 искане с вх. № 
94М-**-* от 20.09.2019 г. на М. С. К., собственик на поземлени имоти 436038 с НТП-нива и 436037 с 
НТП- стопански двор, за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
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(ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен имот 436038 с НТП-нива и проект за 
ПУП-ПРЗ за смяна на статута на поземлен имот 436038 с НТП-нива и поземлен имот 436037 с 
НТП-стопански двор, местност „Пашалъка” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 
436037, 436038, 400127 - За земеделска дейност, Птициферма и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура. 
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ; Скица предложение за ПУП-ПРЗ; Скици на имотите; Основни данни за имотите в 
съществуващо положение; Становище с изх. № ОВОС-1383(1) от 22.06.2018 г. на РИОСВ - 
Пловдив; Становище с изх. № 26-2608-1#1/28.03.2018 г., Удостоверение за търпимост изх. № АБУ-
96 от 28.03.2018 г. на Община Раковски; Документи за собственост и Пълномощно. 
 
 
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 № 889 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Раковски 2019 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 и чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за 
публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

 Във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 
31.08.2019 г. и очакваните постъпления до края на годината и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 
от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 и чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на Бюджет-2019, както следва: 

 
I. По приходната част на бюджета – увеличение със 155 528 лв. 
 
Увеличението е отразено по следните приходни параграфи: 
Продажба на сгради §§40-22     +57 808 лв. 
Продажба на земя §§40-40        +106 720 лв. 
Предоставен временен безлихвен заем по проект”Патронажна грижа за възрастни лица и 

хора с увреждания” §§76-00 (-)9 000 лв 
 
II. По разходната част на бюджета – увеличение със 155 528 лв. , както следва: 
 

1. Функция I – Общи държавни служби – увеличение с (+)1 372 лв. за закупуване на Апарат за 
вода за Общинска администрация. 

 
2. Функция III – Образование – Съгласно Приложение-1 (+)99 053 лв., от тях: 

 
- За ПРБ –(+)53 836 лв. разпределени, както следва : За основен ремонт на покрива на 

ПГ”Петър Парчевич”  (+)49031 лв.;; за пристройка на нова сграда към ДГ”Щастливо 
детство” и оборудване,съгласно Приложение-1 (+)4 805 лв.  
и 
(+)1320 лв. за тахограф от параграф 10-16 в рамките на дейност 1389. 

- За ВРБ – (+)43 897 лв, разпределени по обекти,съгласно Приложение-1. Компенсациите за 
ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 
 

3. Функция ІV – Здравеопазване – увеличение с (+)904 лв. за за закупуване на климатик за 
яслена група в ДГ”Щастливо детство”. Средствата са за сметка на параграф 10-20 
Външни услуги в рамките на дейност 1431 Детски ясли към ДГ. 

 
4. Функция V – Социално подпомагане – (+)1 920 лв., за електрически хокер и (+)3350 лв за 

детско съоръжение в д1526 ЦОП, в рамкитв на дейността от параграф 10-20. 
 

5. Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – увеличение с 
(+)292 730 лв.,  ((-)71 759 лв. съгласно Приложение-1) разпределени, както следва: 
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- За ПРБ увелиение с (+)20 631 лв. разпределение,както следва: увеличение с  (+)92 390 лв., от 
тях (+)33 350 лв. (§02-01 Заплати на нещатен персонал – 27 950 лв.; §551- 3275 лв;§560-1360 
лв;§580-765лв) в дейност 2622 Озеленяване – заплати за 4 месеца за 11 щ.бр. Увеличението се 
налага, поради изпълнение на устойчивостта по проект „Зелена градина” и (+)59 040 лв. в 
д.2606 Изграждане,ремонт и поддръжка на улична мрежа по параграф 10-30 Текущ ремонт. 
За останалите(-)71 759 лв., обектите са отразени в Приложение -1. 

 
- За ОП ”Благоустрояване и превенция”  (+)272 099 лв.  Средствата да бъдат отнесени по 
параграф 10-30 Текущ ремонт в д.2606 Изграждане,ремонт и поддръжка на улична мрежа. 
Увеличението се налага, поради извършване на ремонт на улици по стопански начин, 
непредвидени в утвърдения бюджет. 

 
6. Функция VІI – Почивно дело – намаление с (-) 175 130 лв., разпределени съгласно 

Приложение - 1. 
 
7. Функция VІII – Икономически дейности и услуги – намаление с (-)19 200 лв., съгласно 

Приложение - 1. 
 

8. Необходимите бюджетни средства за обект ”Мотометачна машина”, в размер на 50 000 
лв. в дейност 2623 „Чистота”, да бъдат прехвърлени от ПРБ на ВРБ – ОП ”БП”, по параграф 
61-09 „Вътрешни трансфери в системата на общината”. 
 

 
 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение № 1 – Актуализация на капиталовите разходи на Община Раковски 
Приложение № 2 - Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 31.08.2019 г.  
Приложение № 3 - Актуализация на разшифровка на капиталовите разходи, 
финансирани от приходи по §§40-00 Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи. 

        Приложение № 4 - Актуализация на разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ за 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, предлагам да бъде извършена актуализация на 
разчета за капиталови разходи в частта “Държавни дейности“ ,“Местни дейности” и 
„Дофинансиране на делегираните от държавата дейности“, съгласно Приложение № 1. 

След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи.  
Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение №1 е разработена по 

източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, в съответствие с 
единната бюджетна класификация. 

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

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

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

2. Собствени приходи; 
3. Субсидия – по формула. 
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 

училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и 

в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на 
училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за 
центъра за подкрепа на личностното развитие. 



 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха уведомителни писма 
с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи. В колона „било“ 
са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни средства, а в колона „става“ 
са нанесени данните от предлаганата актуализация. Предвиждат се допълнителни средства за 
конкретно възникнали нужди за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти и 
допълнително техническо оборудване. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 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 № 890 

 
Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на 
общински имоти за неземеделски нужди в землището на с. Шишманци, Община Раковски, 
Пловдивска област. 
 
На основание: чл. 25, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 
67а от ППЗОЗЗ. 
 
По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВРИД Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 25, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка 
с чл. 17а, ал. 1, т. 3 от ЗОЗЗ изразява предварително съгласие за промяна на предназначението 
на общински имоти за неземеделски нужди в землището на с. Шишманци, Пловдивска област, 
както следва: 

- № 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.; 

- № 000475 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,000 дка, находящ се в землището на с. 
Шишманци, местност “Спас баир” по КВС на същото населено място; 

 
- № 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. Определя срок за валидност на предварителното съгласие- до влизане в сила на 
решението на комисията по земеделските земи. 
 
 3. Възлага на „Х.К. М. П.” АД, гр. Пловдив, ул. “Б. Б.“ № ***, представлявано от Я. Р.– 
Изпълнителен директор да извърши необходимите действия в изпълнение разпоредбите на 
действащото законодателство.  
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МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 26-***-*/15.04.2019 г. от „Х. К. М. П.” АД, представлявано от Я. Р. – Изпълнителен директор, за 
предварително съгласие за промяна на предназначението на общински 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: 17 
Против: 1          
Възд.се: 3 
 
 
                                     
 
      Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
  
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 
1. Петър Милков Антонов – за    
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се    
3. Йордан Христов Неделчев – 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 – 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 № 891 
 

Взето с Протокол № 57/27.09.2019 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, представляващи поземлени 
имоти - № 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, № 000472 с НТП 
“Пасище, мера”, площ 0,004 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по КВС на същото 
населено място, № 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, № 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, № 000469 с НТП “Пасище, мера”, площ 
0,271 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по КВС на същото населено място, № 
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, № 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, № 000475 с НТП “Пасище, мера”, площ 
0,000 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, местност “Спас баир” по КВС на същото 
населено място, за разширение на съществуващ обект със смесено предназначение - УПИ „I-
381,360,434,373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443 - Кариера за 
добив на скална маса“, като се добавят новите имоти за образуване на нов УПИ: УПИ I-
381,360,434,373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443, 
457,459,461,474,464,466,468,469,472,475-Кариера за добив на скална маса, находище 
„Шишманци“. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110 и чл. 124а от ЗУТ, във връзка с чл. 29 от 
ЗОЗЗ, чл. 67а от ППЗОЗЗ и чл. 59, ал. 1 и от ЗУТ. 
 
По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВРИД 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 за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, 
представляващи поземлени имоти: № 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, № 
000472 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,004 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 
КВС на същото населено място, № 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, № 
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, № 000469 с НТП “Пасище, 
мера”, площ 0,271 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по КВС на същото населено 
място, № 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, № 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, № 000475 с НТП “Пасище, 
мера”, площ 0,000 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, местност “Спас баир” по 
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КВС на същото населено място, за разширение на съществуващ обект със смесено 
предназначение - УПИ „I-381,360,434, 
373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443-Кариера за добив на 
скална маса“, като се добавят новите имоти за образуване на нов УПИ: УПИ I-381,360,434, 
373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443, 
457,459,461,474,464,466,468,469,472,475 - Кариера за добив на скална маса, находище 
„Шишманци“. 
 Обхват: поземлени имоти: № 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, № 
000472 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,004 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 
КВС на същото населено място, № 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, № 
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, № 000469 с НТП “Пасище, 
мера”, площ 0,271 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по КВС на същото населено 
място, № 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, № 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, № 000475 с НТП “Пасище, 
мера”, площ 0,000 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, местност “Спас баир” по 
КВС на същото населено място, 
 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 поземлени имоти: № 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, № 
000472 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,004 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 
КВС на същото населено място, № 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, № 
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, № 000469 с НТП “Пасище, 
мера”, площ 0,271 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по КВС на същото населено 
място, № 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, № 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, № 000475 с НТП “Пасище, 
мера”, площ 0,000 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, местност “Спас баир” по 
КВС на същото населено място. 
 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. 39/2011г. 
 
 2. Общински съвет – Раковски одобрява на основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за 
изработване на ПУП-ПРЗ. 
 
 
 
МОТИВИ: В деловодството на ОбА - Раковски е постъпило искане с вх. № 26-***-* от 20.09.2019 г. 
на „Х. К. М. П.“ АД, представлявано от Я. Р. – изпълнителен директор, за разширение на 
съществуващ обект със смесено предназначение - УПИ„I-
381,360,434,373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443-Кариера за 
добив на скална маса“, като се добавят нови площи, а именно имоти № 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, № 000472 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,004 дка, находящ се в 
землището на с. Шишманци по КВС на същото населено място, № 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, № 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, 
№ 000469 с НТП “Пасище, мера”, площ 0,271 дка, находящ се в землището на с. Шишманци по 



 

КВС на същото населено място, № 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, № 
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, № 000475 с 
НТП “Пасище, мера”, площ 0,000 дка, находящ се в землището на с. Шишманци, местност 
“Спас баир” по КВС на същото населено място, за образуване на нов УПИ: УПИ I-381,360,434, 
373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443, 
457,459,461,474,464,466,468,469,472,475-Кариера за добив на скална маса, находище 
„Шишманци“. 
 Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване 
на ПУП-ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за имотите, 
съществуващо положение и документация свързана с образуване на УПИ-I-
381,360,434,373,343,356,347,363,185,357,423,353,352,361,367,435,351,350,406,430,443 - Кариера за 
добив на скална маса. 
 
 
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 – възд. се   
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се   
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 – 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 № 892 
 

Взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. от заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одитиран Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 31.12.2018 г.  

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140 от ЗПФ, чл. 9 от ЗОД и чл. 31, ал. 1 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. 

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

Р Е Ш И: 
 

1. Приема одитирания отчет за изпълнение на бюджета на общината за времето от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., както следва: 
 

 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2018 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 
31.12.2018 г. лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 28 129 427 22 946 955 
В т.ч.:   
Държавни приходи 11 321 425 10 165 104 
Местни приходи 16 808 002 12 781 851 
2. ПО РАЗХОДА 28 129 427 22 946955 
В т.ч.:    
Разходи за делегирани от държавата дейности – 
справка прил.№ 2 11 321 425 10 165 104 

Разходи за местни дейности – справка прил.№ 3 16 470 702 12 521 412 
Разходи за дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности – справка прил. № 4 337 300 260 439 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    5 166 743 

В т.ч.:   
Остатък в делегираните от държавата дейности х 1 296 437 
Остатък в местните дейности х 3 870 306 
 
 

2. Приема отчета за капиталовите разходи за времето от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. по 
основни видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки прил. 
№ 5 и в общ размер, както следва: 

 

 
ВИД РАЗХОД 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2018 г. 

лв. 

ОТЧЕТ 
Към 31.12.2018 

г. лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                   521 918 521 775 
2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                        9 956 558 6 742 832 
3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи § 53                        18 100 15 071 
4. Придобиване на земя§ 54 10 415 6 831 
5.Капиталови трансфери § 55   

ВСИЧКО: 10 506 991 7 286 509 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
3. Приема уточнения годишен план и отчета на капиталовите разходи, финансирани от 

приходи по §§40-00 към 31.12.2018 г. – справки прил. № 6.        
   

4. Приема отчета за разходите през 2018 година по отделни разпоредители с бюджети в 
системата на Общината – справка прил. № 7. 
 

5. Приема отчета за реализираните преходни остатъци в делегираните от държавата 
дейности към 31.12.2018 г. по отделни разпоредители с бюджети в системата на 
Общината – справка прил. № 8. 

 
6. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – справка 

прил. № 9. 
 

7. Приема отчета за дейностите по управление на отпадъците към 31.12.2018 г. по населени 
места – справка прил. № 10 и в общ размер, както следва: 

 
                В изпълнение на Решение № 502, взето с протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно 

заседание на ОбС - Раковски недостигът на финансови средства за дейността в отделни 
населени места се поема от реализираните остатъци в други населени места. 

 
8. Приема отчета за състоянието на общинския дълг и дълга на МБАЛ-Раковски към 

31.12.2018 г. в размер на 407 520 лв. – справка прил. № 11 (прил. № 14 към ФО №1 /2019). 
 

Справка прил. № 12 е от информативен характер. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към момента на приемане на Решението, Сметна палата не е предоставила 
одитното становище за приетия отчет. 

 
 
 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за 
общинския дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет осъществява контрол и приема 
одитирания отчет за изпълнение на бюджета. 
 В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 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 

№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ Годишен 

план - лв. 
Отчет към 

31.12.2018 г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 384 577 1 633 967 
1 Остатък от такса смет за 2017 година 0 248 785 
2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 г. 1 384 577 1 340 982 

3 Възстановени от община Пловдив отчисления по чл.64 от ЗУО   44 200 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 384 577 1 466 722 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 6 000 0 
2. Събиране и транспортиране на ТБО  593 776 567 532 

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 425 144 369 597 

4. 

Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

359 657 529 593 
ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 0 167 245 
  Компенсиране съгл. Р-е №502/Протокол №32/29.12.2017 г   0 

IV. Остатък в края на отчетния период след компенсирането   167 245 



 

представям информация за изпълнението на общинския бюджет през 2018 година, както 
следва: 
 

• Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 
• Отчет за приходите за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. – справка прил. № 1; 
• Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ през 2018 г. – справка 

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

2018 г. – справка прил. № 3; 
• Отчет за разходите за местни дейности през 2018 г. – справка прил. № 4; 
• Отчет за капиталовите разходи на общината през 2018 г.– справка прил. № 5;   
• Отчет за капиталовите разходи, финансирани от приходи по §§40-00 към 31.12.2018 г. – 

справка прил. № 6;          
• Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2018 г. – 

справка прил. № 7; 
• Отчет за реализираните преходни остатъци в ДДД по бюджетни дейности и по отделни 

разпоредители към 31.12.2018 г. – справка прил. № 8; 
• Отчет на сметките за средствата от ЕС за 2018 г. – справка прил. №9; 
• Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г.  – справка прил. № 10; 
• Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2018 

г. – справка прил. № 11(прил. № 17 към ФО №1 /2018);   
• Отчет за текущите ремонти в общината от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. – справка прил. № 

12. 
 

 
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 – за 
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 № 893 
 

Взето с Протокол № 57/27.09.2019 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. Б. А. Б. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „М. Д.” № 60, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. П. А. К. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Х. .” № *, в 
размер на 100 /сто/ лева. 

 
3. Е. А. З. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „В. П.” № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
 

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

5. Х. Г. А. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Белозем, общ. Раковски, ул. „П.” № *, в 
размер на 300 /триста/ лева. 
 

6. Й. С. Г. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „**” № *, в 
размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. С. Л. А. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: с. Чалъкови, общ. Раковски, ул. „И. В.” № ***, в 
размер на 500 /петстотин/ лева. 
 

8. И. Й. П.с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „М.” № *, в 
размер на 100 /сто/ лева. 
 

9. К. С. П. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Х. С.” № **, в 
размер на 100 /сто/ лева. 
 

10. М. И. Р. с ЕГН: ********** и постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „З.” № **, в 
размер на 100 /сто/ лева. 
 

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

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

 

mailto:obs@rakovski.bg


 

 
 
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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