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Р Е Ш Е Н И Е № 268 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на разход от собствени бюджетни средства. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с правомощията по т. 6, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

126 от Закона за публичните финанси. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява разход за извършване на авансово плащане със собствени бюджетни 

средства в размер на 6 250,00 лв. с ДДС, за стартиране на  Дейност 1: проектиране: 

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за строеж: „Детска градина 

„Дъга“, с. Чалъкови, община Раковски“, при наличие на сключен договор за изпълнение 

на обществената поръчка, който разход ще бъде възстановен след осигурено от МОН 

финансиране (след получаване на средствата). 

           
 

МОТИВИ: Съгласно писмо №1002-1644/16.11.2020 от Министерство на образованието и 

науката (МОН), входирано в деловодството на Община Раковски с Вх.  № 04-77-

1/17.11.2020 г., в изпълнение на програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., одобрена с 

Решение № 543/03.08.2020 г. на Министерски съвет, и и във връзка с представено проектно 

предложение, Община Раковски има право на разход за сметка на държавен бюджет 

за изпълнение на: изграждане на сграда за Детската градина „Дъга“ в с. Чалъкови, право 

на разход до 1 547 000 лв. с ДДС.  

      Съгласно мое Решение  № D86841/29 януари 2021, публикувано в Централизирана 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС 

ЕОП)“ – на профила на купувача и в регистъра на Агенция за обществени поръчки бе 

обявена обществена поръчка – публично състезание (с № 00575-2021-0003 ) с предмет: 

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на 

строеж Детска градина „Дъга", с. Чалъкови, община Раковски“. При откриване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка все още не е осигурено 

финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено 

изпълнение, на основание чл. 114 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). Съгласно 

условията на процедурата, подробно разписани в Обявлението за поръчка и в 

Документацията за участие с всичките ѝ приложения, в обхвата ѝ са включени следните 

дейности: 

 

„Обхват на обществената поръчка: 

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено изпълнението на 

следните три дейности: 

Дейност 1: проектиране   

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа“ за строеж: „Детска 

градина „Дъга“, с. Чалъкови, община Раковски“. 

Дейност 2: авторски надзор 
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Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: 

„Детска градина „Дъга“, с. Чалъкови, община Раковски“. 

Дейност 3: строителство 

Изпълнение на СМР за реализацията на обект: „Детска градина „Дъга“, с. 

Чалъкови, община Раковски“.“ 

Прогнозната стойност на поръчката е съобразена с одобрения за сметка на държавния 

бюджет разход, а именно: 

 

- 10 416,67 лв. без ДДС, респ. 12 500,00  лева с ДДС - за проектиране,  

- 2 200,00 лв. без ДДС, респ. 2 640,00  лв. с ДДС - за авторски надзор,  

- 1 274 350,00 лв. без ДДС, респ. 1 529 220,00 лв. с ДДС - за изпълнение на строителство. 

    Тъй като материалният интерес е голям, в проекта на договор за изпълнение на 

процедурата са предвидени различни клаузи за плащането на цената досежно 

отделните дейности, като изпълнението стартира с Дейност 1 след извършване на 

авансово плащане в размер на 50 % от цената за изготвяне на инвестиционен проект 

фаза „техническа“. Плащането се извършва в срок до 7 /седем/ работни дни, считано 

от датата на получаване на писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя за 

започване на работата, след представяне от Изпълнителя на фактура и на гаранция за 

обезпечаване на авансово предоставени средства;   

В тази връзка, следва да се има предвид, че за реализиране на инвестиционния 

процес при спазване на законовите разпоредби ще бъдат предоставени средства само 

въз основа на реално извършени разходи, които се доказват пред МОН чрез сканирани 

копия на сключен договор с приложено ценово предложение на изпълнителя и фактура 

за плащане по договора. 

 

Ето защо, за да се избегне евентуална забава на изпълнението, предвид сложността 

на процедурните правила, както и с оглед на обстоятелството, че поръчката е обявена 

при условията на чл. 114 от ЗОП (липса на осигурено финансиране към момента на 

обявяване), съгласно който (изр. второ) всяка от страните може да поиска прекратяване 

на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, 

предлагам: 

 Общински съвет - Раковски да одобри извършването на разход, който покрива 

предвиденото в условията на поръчката авансово плащане в размер на 50 % от цената 

за изготвяне на инвестиционен проект фаза „техническа“, която не може да бъде по-

голяма от 50 % от прогнозната стойност за Дейност 1, а именно: 12 500,00  х 50% = 6 250,00 

лв. с ДДС. Разходът, който ще се изразходи за възлагане на изпълнението по Дейност 1 

(проектиране) ще бъде възстановен след осигурено от МОН финансиране (след 

получаване на средствата). 

Съгласно чл. 126 от ЗПФ временно свободните средства по бюджета на общината 

могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината 

разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното 

финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, 

както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила 

по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.  
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20     

Против: 0 

Възд.се: 0                       

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев –  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 269 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2021 г. 

 

На основание: чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка със чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА и в изпълнение разпоредбите на Закона за публичните финанси, Закона за 

държавния бюджет на Република България - 2021, чл. 94 от Закона за публичните финанси, 

Постановление № 408 от 23 декември 2020 година за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2021 година, чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14 

април 2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 

3 т. 1 и т. 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 бюджета на Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Бюджета на Община Раковски за 2021 година, както следва: 

/лв./ 

I. ПО ПРИХОДА – справка Приложение № 1 28 032 101  

I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ В Т.Ч: 17 769 772  

           – Обща субсидия за делегираните от държавата дейности    15 259 743  

           - Собствени приходи на ВРБ 75 904  

           - Временно съхранявани средства        -378 896  

- Чужди средства -100  

           - Преходен остатък от 2020 г. 2 813 121  

I.2. ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В Т.Ч.: 

 

10 262 329 

 

 

           – Данъчни приходи 2 430 100  

           - Неданъчни приходи 3 044 171  

           - Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:  1 839 300 

 

 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 86 700  

           - Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.: 493 200  

           - Отчисления по Закона за управление на отпадъците -291 258  

           - Погашения по дългосрочни заеми -508 380  

- Погашения по финансов лизинг 

- Врем. Безлихвен заем м-у бюджет и сметки от ЕС  

- Предоставени средства по временна финансова помащ                                        

-43 080 

-45 000 

-137 259 

 

   

 

         

          - Преходен остатък от 2020 г. 

 

3 480 535  

 

II. ПО РАЗХОДА 28 032 101  

II.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – справка прил.№ 2 17 769 772  

II.2 ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД – справка прил.№ 3 435 931  

II.3. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – справка прил.№ 4 9 826 398  

ІІІ. БЮДЖЕТНО САЛДО 0  
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2. Утвърждава разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2021 г. на 

Община Раковски по обекти, дейности, параграфи и източници на финансиране 

съгласно справка Приложение № 5 в общ размер на 2 480 314 лв.  

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер 493 200 лв., съгласно справка Приложение № 7. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи (§§40-00), съгласно справка Приложение 

№ 8. 

 

3. Утвърждава разпределението на преходния остатък към 31.12.2020 г. по бюджет 

2021 г., както следва: 

- Остатъкът в Делегираните от държавата дейности в размер на 2 813 121 лв,  

съгласно справка Приложение № 9; 

- Остатъкът в Местните дейности в размер на 3 480 535 лв., както следва: 

По Прихода: 

 

-По §§83-12  получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)    +504 600 

-По§§83-22  погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -274 340 

-По§§83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) -60 360 

 

По Разхода: 

по дейност 122 122 Общинска администрация  - §§10-00 92 167лв. 

по дейност 123 Общински съвет- §§10-00-30 000лв.  

 по дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии §§10-20                                                          -354 548лв. 

- - по дейност 311 „ Детски градини” –                                                66 004 лв 

- -по дейност 389 Други дейности по образованието§§10-20-          30 000лв. 

- - по дейност 469 Други дейности по здравеопазването §§10-20-    20 000лв. 

- - по дейност 524 Домашен социален патронаж§§10-20                       3 000лв 

- - по дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. §§10-00   15 805лв, 

- по  дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,  

подпомагане и заетостта                                                                      1 367лв 

-  по дейност 603 Водоснабдяване и канализация     §§10-15-            7 860лв,     

- по дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”    - 1 

185 573лв.       §54-00 – 635 656 лв.; §52-00 – 9 243 лв.  §§10-15-  381 174лв. §§10-20- 

159 500лв. 

- 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие  134 007лв. 

- по дейност 622 Озеленяване                                  -                                     76 000лв. 

- по дейност 623 “Чистота” –                                                                         283 000 лв. 

- по дейност 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места-                                      

11 000лв. 

- по дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда- 3 520лв,                           

- по дейност 714 Спортни бази за спорт за всички                                       20 000 

лв. 

- по дейност738 Читалища                                                                               17 000лв.                           

- по дейност 745 Обредни домове и зали                                                         

9 000лв. 

- 759 Други дейности по културата                                                                 40 000 лв. 

- по дейност 832 „Служби и д-сти, по поддръжка и  

ремонт на пътища” - §10-20-                                                                         86 871 лв 

- по дейност 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и 

далекосъобщенията  20 000лв.                                                                           
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- по дейност 898 Други дейности по икономиката 33 000 лв, 

 

 

 

4. Определя за второстепенни разпоредители с бюджет през 2021 г.: 

      - ПГ “П. Парчевич” – гр. Раковски; 

         - ОУ “Хр. Ботев” – гр. Раковски; 

         - ОУ “Хр. Смирненски” – гр. Раковски; 

 - ОУ “Гео Милев” – с. Белозем; 

         - ОУ “Отец Паисий” – с. Стряма; 

         - ОУ “д-р Петър Берон” – с. Чалъкови; 

         - ДГ “Щастливо детство” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Детелина” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Иглика” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Първи юни” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Радост” – с. Стряма; 

         - ДГ “Синчец” – с. Белозем 

         - ПГСС – с. Белозем 

         - ОП „Благоустройство и превенция” 

 и приема разпределението на бюджетите им по дейности и параграфи като 

част от сборния бюджет на Общината, съгласно Приложение № 10 и Приложение № 

10а. 

 

5. Утвърждава трудовите разходи за 2021 г. на персонала, зает в делегираните от 

държавата дейности съгласно справка Приложение № 11. 

 

6. Утвърждава трудовите разходи за 2021 г. на заетите в местните дейности 

съгласно справка Приложение № 12. 

 

7. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

 

7.1 Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане на социално 

слаби граждани - 40 000 лв., в т.ч. 5 000 лв. финансова подкрепа за дейността на 

Центъра за домашни грижи на Каритас Витания в гр. Раковски; 2 000 лв. за подпомагане 

на дейността на социалната кухня към Католическа енория “Свети Франциск от Асизи” 

с. Белозем и 5 000 лв за Сдружение с обществено полезна дейност “Сърце Исусово” – 

гр. Раковски.  

7.2. Утвърждава разходи за представителни цели, както следва: 

- Кмет на Община – 10 500 лв.; 

- Председател на Общински съвет – 5 100 лв.; 

- Кмет на Кметство Белозем -  470 лв.; 

- Кмет на Кметство Стряма -   470 лв.; 

- Кмет на Кметство Чалъкови - 350 лв. 

- Кмет на Кметство Шишманци-  350 лв. 

- Кмет на Кметство Момино -       350 лв. 

- Кметски наместник Болярино-  350 лв. 

 

7.3. На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, определя 

допълнителна субсидия за читалищата за сметка на собствените приходи на 

Общината в размер на 50 000 лв., разпределени както следва:  

 

7.4. На основание чл. 59, ал. 3 във връзка с чл. 64 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, утвърждава субсидия за спортните клубове, регистрирани като 
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юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в размер на 52 000 лв., 

разпределени, както следва: 

 

№ Спортен клуб Размер на субсидията /лв./ 

1 ФК Секирово 23 500 

2 ФК Раковски 2001 7 500 

3 ФК “Вихър” с. Белозем 7 500 

5 СК “Ин-Ян” - Раковски 2 000 

6 СК “Рефлекс”- с. Белозем 2 000 

7 Тенис клуб - Раковски 1 500 

8 СК Пашкулов - бокс 3 000 

9 СК Тенис на маса 1 500 

11 Баскетболен клуб Раковски 1 500 

12 ФК Раковски 2018 2 000 

 ОБЩО 52 000 

 

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 

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

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

Община Раковски, Ви предлагам за приемане и утвърждаване бюджета на Община 

Раковски за 2020 година ведно с необходимата документация: 

Субсидиите могат да се използват за заплащане на такси по картотекиране, 

съдийски такси, закупуване на екипировка, транспортни разходи, разходи за охрана, 

наеми, за медикаменти, храна и други. 

Средствата да бъдат предоставени само на тези спортни клубове, които са 

представили отчета за изразходената субсидия през 2020 година в определения с 

решението на Общински съвет срок. 

Общински съвет задължава председателите на спортните клубове до 10.01.2020 

година да представят отчет за предоставените им и изразходени през 2020 г. средства. 

 

7.5. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

специална закрила за деца и младежи с изявени дарби определя стипендии в общ 

размер на 14 100 лв. 

 

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на заплащане на 

транспортните разходи в размер до 85% от стойността на документите, 

удостоверяващи извършването им съгласно справка Приложение № 13. Възлага на 

кмета на общината периодично да актуализира списъка на длъжностите и лицата с 

право на транспортни разходи. 

 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейски 

съюз, съгласно справка Приложение № 14 

 

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности за 

периода 2021, 2022 и 2023 г., съгласно справка Приложение № 15 

 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. – 3 563 060 лв. 

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи (11 346 095 

лв.), които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на 

сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 
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ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 

помощи и дарения; 

 

 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи (14 223 357 лв.), 

които могат да бъдат поети през 2021 година като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 

ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

 

14. Утвърждава размера на просрочените вземания на Община Раковски, 

съгласно справка Приложение № 16 за 2020 г.  

 На основание чл. 111, б. “в” от Закона за задълженията и договорите, Общински 

съвет дава съгласие несъбираемите вземания да бъдат отписани от баланса на 

Общината. 

 

15. Утвърждава размера на просрочените задължения от предходната година и 

план-график за разплащане на просрочените задължения от бюджета за текущата 

година в размер на 0 лв., съгласно Приложение №17. 

 

16. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

 16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на 

разходите; 

 16.3. Да се разпорежда с резервния бюджет, плануван по бюджетна дейност 2998 

“Резерв за непредвидени и неотложни разходи” §97-00. 

 

17. Възлага на Кмета на Общината: 

 17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

 17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

 17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

 17.4. Да информира Общински съвет за извършените промени по чл. 125, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси. 

 

 18. Упълномощава Кмета на Общината: 

 18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансиране им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

 18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

 19. Приема за сведение справка Приложение № 6 – Текущи ремонти – Текущи 

ремонти. 

 

 20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно приложение справка Приложение № 18.           
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МОТИВИ: В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, Общинският съвет приема първоначалния 

годишен бюджет на Общината. 

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 

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

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

Община Раковски, Ви предлагам за приемане и утвърждаване бюджета на Община 

Раковски за 2021 година ведно с необходимата документация: 

- Проект за бюджет по пълна бюджетна класификация, с обяснителна записка към 

него: Приложение № 1 Приходи, Приложение № 2 Разходи за Делегирани от 

държавата дейности, Приложение № 3 Дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности, Приложение № 4 Разходи за местни дейности  

- Приложение № 5 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Раковски за 2021 година; 

- Приложение № 6 Справка за текущите ремонти, включени в проектобюджета на 

Община Раковски за 2021 година; 

- Приложение № 7 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2021; 

- Приложение № 8 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от 

приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 

съгласно чл.127, ал.1 от ЗПФ 

- Приложение № 9 Разпределение на преходните остатъци в ДДД по дейности и 

разпоредители по Бюджет-2021; 

- Приложение №10 Бюджет поотделни разпоредители с бюджетни кредити в 

системата на образованието; 

- Приложение №10а Финансова план-сметка на ОП „БП” – 2021 година; 

- Приложение №11 Справка за утвърждаване на трудовите разходи в Делегираните 

от държавата дейности по Бюджет-2021; 

- Приложение №12 Справка за утвърждаване на трудовите разходи на заетите в 

местните дейности по Бюджет-2021; 

- Приложение №13 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни 

разноски;  

- Приложение № 14 Индикативен годишен разчет за 2021 година за приходите и 

разходите на сметки за средства от Европейския съюз; 

- Приложение № 15 Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза; 

- Приложение № 16 Справка за просрочените вземания; 

- Приложение № 17 График за просрочени задължения за 2021 година; 

Приложение №18 Протокол от публично обсъждане на Проектобюджета за 2021 

година. 

 

Във връзка с направено обсъждане на редовно заседание на Общински съвет – 

Раковски, са завишени разходите за нуждите на сдружение „Достоен живот" на 3 000,00 

лева, коригирано в Обяснителна записка към Годишен бюджет на Община Раковски за 

2021 г. Коригирана е установена техническа грешка  в Приложение 6, Функция – VI - 

Ремонт сцена км. Чалъкови. Същите в окончателния им приет вид са неразделна част от 

настоящото Решение. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 17    

Против: 2       

Възд.се: 1                         

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев –  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 270 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община 

Раковски” Никола Анастасов Ганчев. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 

от Наредбата за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община 

Раковски. 

 

По предложение на: Елена Иванова Узунова – Общински съветник в Общински Съвет - 

Раковски 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски присъжда посмъртно званието „Почетен гражданин 

на Община Раковски” на НИКОЛА АНАСТАСОВ ГАНЧЕВ, роден на 28 септември 1919 г. в 

село Шишманци за изключителните му заслуги при утвърждаване културното развитие на 

Община Раковски. 
2. Почетният знак да бъде връчен на наследниците на НИКОЛА АНАСТАСОВ ГАНЧЕВ.           

 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните звания, почетните 

знаци и награди на Община Раковски, званието „Почетен гражданин на община 

Раковски” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: 1. Изключителни 

заслуги за развитието на община Раковски; 2. Изключителни постижения в областта на 

обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот; 

3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Раковски и 

община Раковски; 4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; 5. 

Проявен изключителен героизъм. 

 Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на 

община Раковски” трябва да съдържа мотиви за удостояването и биография на лицето. 

 Никола Анастасов Ганчев е роден на 28 септември 1919 год. в село Шишманци. 

Когато е едва 3-годишен със семейството му намират препитание в Бургаско село 

Ходжамар, днешния квартал Рудник. 

 От малък той е пленен от великолепието на българския фолклор и започва да 

свири на кавал на 7-годишна възраст. Първият учител на музикалното поприще е вуйчо му 

Васил. Там се запознава с Бай Яне – тамошен овчар и изкусен кавалджия. Ходел да му 

помага и да пасе стадото му, за да се научи от него как правилно да диша, докато свири. 

Много скоро с мелодиите си огласявал класните стаи. Първата му учителка го среща с 

училищния инспектор и той му дава служебна бележка, с която ученикът може да свири 

по училищата. Представят го на братята Яни и Димитър Полонови, собственици на 

музикална къща с фабрика за грамофонни плочи и частно радио, което огласяло 

Бургас и околността с народна музика. Там зазвучава и медения кавал на Никола Ганчев. 

 През 1937 год. заминава за Букурещ, за да направи първата си грамофонна 

плоча, след това в музикална къща „Симонавие” в София, където среща и Вълкана 

Стоянова, която едва 14-годишна записва първата си плоча. От 1936 година е редовен 

изпълнител на „Радио София”. По това време създава и  първата си народна група. 

 През 1938 год. Никола Ганчев се установява в с. Шишманци, където създава 

прекрасно семейство. Там той е един от активните самодейци. В селото се оформя 

фолклорна група, която свири по вечеринки и забави. По-късно през годините Никола 

Ганчев става солист в Държавния ансамбъл за народни песни и танци. В радио София и 

в института при БАН Никола Ганчев има записани повече от 200 мелодии. Първата голяма 
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награда, която получава на сцена е златен медал от Световния младежки фестивал във 

Варшава. Легенди се носят за изкусните му изпълнения и за това как може дълго да свири, 

без да си поема дъх. Своя „занаят” той предава на малките деца в Двореца на културата 

– София и в музикалното училище в гр. Котел. През 1961 година заедно със Михаил 

Йорданов, Михаил Букурещлиев и Енчо Недялков създават детско-юношески фолклорен 

ансамбъл „Изворче”-София. За големите си постижения е награждаван с орден „Св. Св. 

Кирил и Методий” 1-ва степен, „Червено знаме на труда”, лауреат е на международни 

конкурси, а от 1965 год. е удостоен със званието „Заслужил артист”. 

 През 1980 год. под ръководството на дългогодишната библиотекарка Невена 

Пройчева, читалището отбелязва 50-годишен юбилей в с.Шишманци. Никола Ганчев е на 

сцената с целия оркестър и голямата певица Комня Стоянова. Станал незабравим 

концерт, който останал в сърцата им и дълго време се говорил. Всяка година Никола 

Ганчев посещавал селото и отсядал в къщата на Марин Ганчев Сарски – неговия чичо. 

Душите на родствениците му се пълнели, слушайки за неговите изяви по света. Година 

преди да почине, той подарява един от кавалите си на Марин Маринов и Иванка Белчева, 

която по-късно става и в момента е секретар-библиотекар в читалището. Тя решава, че 

кавалът трябва да е на публично място и го дарява на кметство Шишманци, където в 

момента той се съхранява в специална кутия. 

 На 08.11.2014 год. бе открит бюст-паметник на Никола Ганчев в центъра на 

селото, като сумата за него е осигурена от Община Раковски. А на 05.12.2015 год. в 

село Шишманци бе дадено началото на конкурса „С музиката на Никола Ганчев”, 

който се провежда и до днес. 

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 19    

Против: 0        

Възд.се: 1                         

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев –  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 271 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община 

Раковски” Д-р Йосиф Изамски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от 

Наредбата за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община 

Раковски. 

 

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

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски присъжда посмъртно званието „Почетен гражданин 

на Община Раковски” на д-р ЙОСИФ РАДОВ ИЗАМСКИ, роден на 15.02.1956 г. в гр. 

Раковски  

 

 2. Почетният знак да бъде връчен на наследниците на д-р ЙОСИФ РАДОВ 

ИЗАМСКИ. 

           
 

МОТИВИ: Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните звания, почетните 

знаци и награди на Община Раковски, званието „Почетен гражданин на община 

Раковски” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: 1. Изключителни 

заслуги за развитието на община Раковски; 2. Изключителни постижения в областта на 

обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот; 

3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Раковски и 

община Раковски; 4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; 5. 

Проявен изключителен героизъм. 

 Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на 

община Раковски” трябва да съдържа мотиви за удостояването и биография на лицето. 

 Д-р Йосиф Радов Изамски е роден на 15.02.1956 г. в гр. Раковски. Основно 

образование завършва в гр. Раковски. Средно образование в ЕСПУ „Л. Димитрова“, гр. 

Пловдив. Медицинското си образование завършва във ВМИ „Иван П. Павлов“, гр. Пловдив. 

 През 1978 г. сключва граждански брак. Има един син. 

 Започва работа в районна болница Раковски на 14.05.1980 г. като ординатор 

терапевт във Вътрешно отделение. 

 От 01.09.1978 г. е завеждащ Вътрешно отделение – временно. От м. юли 1987 г. има 

призната специалност по Вътрешни болести. От 11.01.1988 г. е завеждащ Вътрешно 

отделение. През 1990 г. временно изпълнява длъжността главен лекар до 10.03.1990 г. През 

м. май 1996 г. заминава за работа в Либия. От 01.05.1998 г. отново е завеждащ Вътрешно 

отделение в болница Раковски до смъртта си. 

 В началото на 2020 г., в следствие разпространението на COVID-19, е обявена 

епидемия в България, която е част от световната пандемия. Въпреки здравословните си 

проблеми и пенсионирането си, д-р Изамски остава доброволно на първа линия за 

борба със COVID-19. Той е един от първите лекари, започнал прегледи в приемен кабинет 

към откритото към МБАЛ-Раковски отделение за случаи с COVID-19 въпреки преклонната 

си възраст. В последствие д-р Изамски е диагностициран с коронавирус. След 

последвало лечение на инфекцията и в следствие на придружаващи заболявания на 

25.11.2020 г. д-р Изамски губи битката с коварната болест. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20    

Против: 0        

Възд.се: 0                            

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев –  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 272 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община 

Раковски” Франц Генов Коков. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Наредбата за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община 

Раковски. 

 

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

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски присъжда посмъртно званието „Почетен гражданин 

на Община Раковски” на ФРАНЦ ГЕНОВ КОКОВ, роден на 1 януари 1963 г. в село Белозем, 

Пловдивски окръг. 

 

 2. Почетният знак да бъде връчен на наследниците на ФРАНЦ ГЕНОВ КОКОВ.           

 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните звания, почетните 

знаци и награди на Община Раковски, званието „Почетен гражданин на община 

Раковски” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: 1. Изключителни 

заслуги за развитието на община Раковски; 2. Изключителни постижения в областта на 

обществено-политическия, стопанския, научния, културния, социалния и спортния живот; 

3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Раковски и 

община Раковски; 4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; 5. 

Проявен изключителен героизъм. 

 Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на 

община Раковски” трябва да съдържа мотиви за удостояването и биография на лицето. 

 Франц Генов Коков е роден на 1 януари 1963 г. в село Белозем, Пловдивски окръг. 

Основно образование завършва в родното си село. В икономически техникум „Васил 

Левски“ в Пловдив завършва средно образование. През периода 1983 – 1985 г. отбива 

военната си служба в спортна школа „Тракия“ Пловдив в дублиращия отбор по футбол 

към представителния тим. Завършва висше образование във ВФСИ „Д. А. Ценов“, град 

Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”. През последната година от следването 

си специализира „Стопански и финансов контрол”. Женен и баща на три деца. 

 От 1992 до 1993 г. работи като данъчен инспектор в Данъчното бюро в град 

Раковски. След този период открива счетоводна кантора за счетоводни и финансови 

услуги. Притежава лиценз, издаден от МЗГАР за оценител на земеделски земи, 

подобренията и насажденията върху тях. От 1995 г. е избран за общински съветник в 

Община Раковски с листата на ОДС. Председател е на Икономическата комисия към 

Общински съвет Раковски. През 1999 г. е избран за кмет на Община Раковски. През 2003 

г. е преизбран за втори, а през 2007 г. - за трети мандат.  

 По негова идея от 2000 г. ежегодно се организира фестивала на маскарадните 

игри „Кукове“, който се финансира от Община Раковски. По време на първия му мандат 

се подновява прокарването на канализацията на обратните води в гр.Раковски и се 

прави проект за канализация на село Белозем. Реконструира се пътя Стряма-Момино 

село и уличното осветление на основния булевард в града. 
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 Идеята за създаването на индустриална зона чрез публично-частно партньорство 

се ражда в Италия, когато Франц Коков посещава икономическа зона в страната заедно 

с бизнес делегация. Няколко месеца по-късно Община Раковски организира търг за 815 

декара общинска земя. Наддаването е спечелено от пловдивската строителна компания 

„Сиенит холдинг“ АД. Фирмата има опит в изграждането на заводи, преди това е 

построила производствени мощности до пловдивското село Радиново. Така през 2005 г. 

се обособява Индустриална зона Раковски. В зоната за първите 11 години са 

инвестирали 19 фирми, които са осигурили 3500 работни места.  

 По идея на Франц Коков се организира и провежда международния детски 

футболен турнир „Обединени от футбола“ на стадион „Г. С. Раковски“. След 

преждевременната смърт на Франц, турнирът носи името „Обединени от футбола-

Франц Коков“. Имало е и предложение един от градските стадиони да носи името му, 

но предложението е отклонено от общинските съветници. 

 Благодарение на усилията на Франц са организирани множество годишни 

фестивали и празници в общината: Фестивал на белия щъркел в Белозем, Празник на 

виното в Раковски, Международeн християнски младежки фестивал и др.  

 Приживе неговите приятели и колеги се обръщат към него с Франко. Поради 

големите му заслуги към града и общината, неговите съграждани си спомнят за него 

като основател на ренесанса в Раковски. През 2002 г. по време на апостолическото 

поклонничество на папа Йоан Павел II в България, лично води колона от раковчани, 

извървели пеш разстоянието от Раковски до Пловдив, за да присъстват на Света литургия 

на Централния площад в Пловдив. 

 Франц Коков умира на 25 октомври 2008 г. след дълго боледуване. Погребан 

е в гробищния парк на родното си място. 

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20    

Против: 0        

Възд.се: 0                         

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев –  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за  

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 273 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година на 

Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на 

детето. 

 

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

Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет – Раковски приема Общинска програма за закрила на 

детето за 2021 година на Община Раковски, изготвената от комисията по чл. 20а от 

Закона за закрила на детето.            
 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) Дирекция 

„Социално подпомагане” „осъществява текущата практическа дейност по закрила на 

детето в Общината и прави предложения до Общински съвет за общинска програма за 

закрила на детето”. Чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето регламентира Общински съвет да приема всяка година по предложение на 

Дирекция „Социално подпомагане” изготвената от комисията по чл. 20а от ЗЗД 

Общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и 

техните семейства в общината. 

В Общински съвет – Раковски е постъпило Предложение, вх. № ОбС-

64/16.02.2021 г. от П. Й. Я. – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Раковски с приложение Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2021 

г. 

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20    

Против: 0        

Възд.се: 0                         

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев –  

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 274 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Вземане на решение за кандидатстване проектно предложение - 

BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” във връзка с обявяването на процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по: ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията 

от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката”. Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. Специфична цел 1: 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията 

от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката”. 

 

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

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет - Раковски дава съгласие за подаване на проектно 

предложение - BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +, Община Раковски“ във връзка 

с обявяването на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по: ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията 

от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката”. Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. Специфична цел 1: 

„Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията 

от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 

икономиката”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 към 

Министерство на труда и социалната политика.           
 

 

МОТИВИ: Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти” предоставя възможност на 

бенефициенти да подават проектни предложения по ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа 

за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, 

и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” - 

BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”  

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и 

подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в 

отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на 

COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-

застрашени от Корона вируса.  

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по 

превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури 

продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, 
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свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите 

групи. 

Операцията се реализира в съответствие с дейности по проекта на Регламент за 

REACT-EU, насочени към подобряване на достъпа до социални услуги от общ интерес, 

включително за децата. В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ могат да участват като конкретни бенефициенти всички общини в 

Република България. 

Кандидатът за получаване на безвъзмездна финансова помощ към момента на 

кандидатстване подава Декларация на кандидата – (Приложение І). 

Обстоятелствата се декларират от лицето, което е овластено да представлява 

кандидата – Кмета на общината.  

Преди сключване на административния договор декларираните обстоятелства се 

доказват и се извършва проверка от УО, относно същите: 

1. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за 

обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на 

чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление. 

2. с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били 

декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани 

обстоятелства. 

Кандидатът следва да представи: 

• Препис от Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение 

по конкретната процедура.  

Разходите за предоставяне на услугите следва да бъдат планирани за период от 

12 месеца.  

Финансирането на проекта е 100% безвъзмездно. 

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21    

Против: 0        

Възд.се: 0                         

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 275 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отмяна на Правилник за дейността на Общинско предприятие за озеленяване 

и благоустройство „Зелена градина“ и закриване на Общинско социално предприятие 

„Зелена градина“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, 

както и § 4 и § 5 от Правилник за дейността на Общинско предприятие за озеленяване и 

благоустройство „Зелена градина“. 
 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя се Правилник за дейността на Общинско предприятие за озеленяване и 

благоустройство „Зелена градина“. 

2. Закрива се Общинско социално предприятие „Зелена градина“.           

 

 

МОТИВИ: В изпълнение на Проект по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество, на 12.04.2018 г. е сключен Договор №BG05M90P001-2.010-0503-C01 

между Община Раковски и Министерство на труда и социалната политика, въз основа 

на който и съгласно влязло в сила Решение № 630 от Протокол № 39/27.06.2018 г. на 

Общински съвет - Раковски се създаде Общинско социално предприятие „Зелена 

градина“. С последващо Решение № 634 от Протокол № 40/25.07.2018 г. на Общински 

съвет – Раковски на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС бе 

приети и Правилник за дейността на Общинско предприятие за озеленяване и 

благоустройство „Зелена градина“. 

В тази връзка, съгласно чл. 3.20.1 от сключения между Община Раковски и 

Министерство на труда и социалната политика Договор №BG05M90P001-2.010-0503-C01, 

Бенефициентът (Община Раковски) се задължава да запази функционирането на 

социалното предприятие за 12 месеца, като се предвижда и срок на устойчивост за 6 

месеца след приключване на проектните дейности. Тъй като и двата срока са изтекли, 

респ. Договор № BG05M90P001-2.010-0503-C01 е изпълнен и страните нямат задължения 

една към друга, а работата, която е била възложена на социалното предприятие се 

поема от служители „Чистота“ към община Раковски към настоящия момент, както и 

предоставеното му към момента на откриване имущество, възниква въпросът за 

съществуването на неизвършващото дейност предприятие и Правилникът, който урежда 

дейността му. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21    

Против: 0       

Възд.се: 0                         

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 276 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена 

водопровoдна мрежа и съоръжения на територията на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 

1, т. 4, буква „б” и чл.198о, ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, и Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., сключен между „Асоциация 

по В и К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

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

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя за стопанисване, поддържане и експлоатация на строеж: 

„Реконструкция и доизграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на  

с. Чалъкови, община Раковски - II етап“  

 

  2.  Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия 

в изпълнение на настоящото решение, като след влизането му в сила изпрати същото на 

„Асоциация по В и К на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. 

           
 

 

МОТИВИ: Видно от Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-440/18.12.2020 г., допълнено 

със Заповед №ДК-14-Пд-01/15.01.2021г. на РДНСК - Пловдив, Община РАКОВСКИ е 

разрешено ползването на СТРОЕЖ: „Реконструкция и доизграждане на част от вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Чалъкови, община Раковски - II етап“  

Стойностите на активите са заведени в баланса на Община Раковски. 

 На основание чл. 19 от Закона за водите, ал. 1: Публична общинска собственост 

са:  

„4. водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с 

изключение на тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни 

от  В и К  операторите с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения 

за напояване и които се изграждат със средства или с кредити на търговските дружества 

или на сдруженията за напояване:  

а) водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за 

отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез 

които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на 

тези по чл. 13 ал. 1 т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в 

урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в 

имотите на потребителите;  

б) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните 

територии и отвеждащите канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и 

пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват 

потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13 ал. 1 т. 7.  
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На основание чл. 198о ал. 1 от Закона за водите: Стопанисването, поддържането 

и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К 

услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на 

Закона за водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните 

услуги.  

На основание чл. 198о ал. 4 т. 4 от Закона за водите: Асоциацията по В и К чрез 

председателя й или общинският съвет чрез кмета на общината предоставя на съответния 

В и К оператор правото да извършва дейностите по ал. 1 чрез възлагане по реда на 

Закона за водите и на Закона за концесиите за обектите, посочени в чл. 19 ал. 1 т. 4 б. „а“ 

и „б“ и ал. 2.  

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 

28.01.2016 г., сключен между „Асоциация по В и К на обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД гр. Пловдив, в чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ предвижда предоставяне на публичните активи 

и операторът е длъжен да ги приеме, като между страните се сключва анекс.  

 

 

  

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 277 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Определяне на начални тръжни цени на имоти, включени в Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., 

приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 

г., във връзка с продажбата им чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, 

ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет - Раковски определя начални тръжни цени на имоти, включени 

в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2021 г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 

16/28.01.2021 г., които да бъдат продадени чрез публичен търг с явно наддаване, а именно:  

 1. За поземлен имот № 501.2504, за който е образуван УПИ III, в кв. 141 по плана на 

гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-54 от 17.07.2008 

г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота от 313 кв. м., УПИ III има площ от 313 

кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2911/04.02.2010 г. - в размер на 2 035,00 лева, оценен от независим 

лицензиран експерт оценител на цена 2 035,00 лева. 

 2. За поземлен имот № 502.2221, за който е образуван УПИ ХIX в кв. 152 по плана 

на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, изменен със Заповед № АБ-77 от 

16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота от 309 кв. м., УПИ ХIX има 

площ от 309 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3111/05.03.2010 г. - в размер на 2 009,00 лева, оценен от 

независим лицензиран експерт оценител на цена 2 009,00 лева. 

 3. За поземлен имот с идентификатор № 48948.73.267, находящ се в с. Момино 

село, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

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

на поземления имот: местност САВАКА, с площ от 1058 кв. м., Трайно предназначение 

на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), 

Категория на земята при неполивни условия: 0, Стар идентификатор: 48948.73.49, Номер 

по предходен план: 073049, парцел: 73.267, жил. строителство, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 4046/26.01.2017 г. - в размер на 4 232,00 лева, оценен от 

независим лицензиран експерт оценител на цена 4 232,00 лева. 

 

 II. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да 

предприеме всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно 

наддаване и сключването на договори. 

           
 

МОТИВИ: В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, взето с 

Протокол № 16/28.01.2021 г. са влючени следните имоти - частна общинска собственост: 
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 1. Поземлен имот № 501.2504, за който е образуван УПИ ІІІ, в кв. 141 по плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-54/17.07.2008 г. на 

Кмета на Община Раковски, с площ на имота от 313 кв. м., АОС № 2911/04.02.2010 г. 

 2. Поземлен имот № 502.2221, за който е образуван УПИ XIX, в кв. 152 по плана на 

гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. 

на Кмета на Община Раковски, с площ на имота от 309 кв. м., АОС № 3111/05.03.2010 г. 

 3. Поземлен имот с идентификатор № 48948.73.267, находящ се в с. Момино село, 

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

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

на поземления имот: местност САВАКА, с площ от 1058 кв. м., Трайно предназначение на 

територията: земеделска, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Категория на 

земята при неполивни условия: 0, АОС № 4046/26.01.2017 г. 

 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и чрез продажбата им 

ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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 Р Е Ш Е Н И Е № 278 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - 

Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба на имот - частна 

общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел IІІ – 

Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2021 г. на 

“Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2021 г.”, приета с Решение № 254 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

16/28.01.2021 г. следният имот – частна общинска собственост:  

поземлен имот № 034052, находящ се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, 

общ. Раковски, с площ на 2,495 дка., с начин на трайно ползване: „Др. сел.ст. тер.“, вид 

собственост: Общинска частна, Категория на земята при неполивни условия: Пета, 

Имотът се намира в местността „ПЕРСЕЛИК“, Актуван с АОС № 4830/07.01.2021 г.  

 

 II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде продаден следният имоти – 

частна общинска собственост:  

поземлен имот № 034052, находящ се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, 

общ. Раковски, с площ на 2,495 дка., с начин на трайно ползване: „Др. сел.ст. тер.“, вид 

собственост: Общинска частна, Категория на земята при неполивни условия: Пета, 

Имотът се намира в местността „ПЕРСЕЛИК“, Актуван с АОС № 4830/07.01.2021 г.  

 

 III. Общински съвет - Раковски дава съгласие продажбата на имота по т. I и т. II от 

настоящето Решение да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 IV. Общински съвет - Раковски определя начална тръжна цена за имота по т. I и т. 

II от настоящето Решение в размер на 5 114,75 лева, оценен от независим лицензиран 

експерт оценител на цена 1 045,00 лева.  

 

 V. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да 

предприеме всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно 

наддаване и сключването на договор за покупко-продажба. 

           
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпилo 

Заявление, Вх. № 94С-1765-6/15.11.2019 г. от С. Р. В., с адрес с. Стряма, община Раковски, 

област Пловдив, ул. „Ч.” № *, за закупуване на поземлен имот № 034052, находящ се в 

землището на с. Стряма, общ. Раковски, с площ 2,495 дка., с начин на трайно ползване: 

„Др. сел.ст. тер.“, категория на земята: Пета, имотът се намира в местността „ПЕРСЕЛИК“. 
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 Гореописаният имот е частна общинска собственост и заявителят желае да го 

закупи във връзка с инвестиции и откриване на нови работни места. От друга страна, чрез 

продажбата му ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

 

 

  

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 279 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 

80162.45.137 от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост 

/ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост 

поземлен имот с идентификатор № 80162.45.137, находящ се в с. Чалъкови, oбщина 

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

със Заповед № РД-18- 786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления 

имот е от 26.01.2021 г., Адрес на поземления имот: местност ИСАЦИТЕ, с площ от 42308 

кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: 

Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: 

80162.45.27, Номер по предходен план: 045137. 

 

 2. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски 

последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.  

           
 

МОТИВИ: С Решение № 185, взето с Протокол № 11/26.08.2020 г. на редовно заседание на 

Общински съвет – Раковски е дадено съгласие да се извърши делба на поземлен имот 

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

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

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

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

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

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

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

а именно:  

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

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

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

786/06.11.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК;  

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

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

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

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК;  

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

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

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

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК;  

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

НТП „Пасище”, местност „Исаците“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. 
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Чалъкови, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18- 

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК;  

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

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

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

786/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.  

Общински съвет – Раковски е дал съгласие след реализиране на делбата, да 

бъде променен начина на трайно ползване на новообразувания имот с идентификатор 

№ 80162.45.137, площ 42308 кв. м. от „Пасище” на „Друг вид земеделска земя”. 

 В тази връзка Комисия, назначена със Заповед № 3/03.01.2021 г. на Началника 

на ОСЗ Раковски е извършила проверка на място в имота и е съставила Протокол от 

21.01.2021 г. с решение за промяна Начина на трайно ползване на имот с 

идентификатор № 80162.45.137 от „Пасище, мера“ на „Друг вид земеделска земя”. 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 280 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - 

Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба на имоти - частна 

общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат включени в Раздел IІІ – 

Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2021 г. на 

“Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2021 г.”, приета с Решение № 254 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

16/28.01.2021 г. следните имоти – частна общинска собственост: 

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв. м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 
ПИ 501.3040, за който е образуван УПИ 

VI, кв. 141, гр. Раковски, общ. Раковски 
Жил. строителство 467 4825/26.06.2020 г. 

2 

ПИ 501.3042, за който е образуван УПИ 

VIII, кв. 141, гр. Раковски, общ. 

Раковски 

Жил. строителство 597 4823/26.06.2020 г. 

3 

ПИ 501.3041, за който е образуван УПИ 

VII, кв. 141, гр. Раковски, общ. 

Раковски 

Жил. строителство 395 4824/26.06.2020 г. 

4 
ПИ 501.2675, за който е образуван УПИ 

ХХ, кв. 12, гр. Раковски, общ. Раковски 
Жил. строителство 783 4093/26.01.2017 г. 

 

II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат продадени следните имоти 

– частна общинска собственост:  

 

Номер 

по ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ 

(кв. м.) 

Акт за общинска 

собственост 

1 
ПИ 501.3040, за който е образуван УПИ 

VI, кв. 141, гр. Раковски, общ. Раковски 
Жил. строителство 467 4825/26.06.2020 г. 

2 

ПИ 501.3042, за който е образуван УПИ 

VIII, кв. 141, гр. Раковски, общ. 

Раковски 

Жил. строителство 597 4823/26.06.2020 г. 

3 

ПИ 501.3041, за който е образуван УПИ 

VII, кв. 141, гр. Раковски, общ. 

Раковски 

Жил. строителство 395 4824/26.06.2020 г. 

4 
ПИ 501.2675, за който е образуван УПИ 

ХХ, кв. 12, гр. Раковски, общ. Раковски 
Жил. строителство 783 4093/26.01.2017 г. 

 

 III. Общински съвет - Раковски дава съгласие продажбата на имотите по т. I и т. II 

от настоящето Решение да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
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 IV. Общински съвет - Раковски определя начални тръжни цени на имотите, както 

следва: 

 1. За поземлен имот № 501.3040, за който е образуван УПИ VI в кв. 141 по плана на 

гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, изменен с Заповед № АБ-80/08.06.2020 г. на 

Кмета на Община Раковски, с площ на имота 467 кв. м., УПИ VI има площ от 467 кв. м. и 

е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

4825/26.06.2020 г. - в размер на 3 036,00 лева, оценен от независим лицензиран експерт 

оценител на цена 3 036,00 лева. 

 2. За поземлен имот № 501.3042, за който е образуван УПИ VIII, в кв. 141 по плана 

на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, изменен с Заповед № АБ-80/08.06.2020 

г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота от 597 кв. м., УПИ VIII има площ от 597 

кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 4823/26.06.2020 г. - в размер на 3 881,00 лева, оценен от независим 

лицензиран експерт оценител на цена 3 881,00 лева. 

 3. За поземлен имот № 501.3041, за който е образуван УПИ VII, в кв. 141 по плана 

на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-

54/17.07.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота от 395 кв. м., УПИ VII има 

площ от 395 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 4824/26.06.2020 г. - в размер на 2 568,00 лева, оценен от 

независим лицензиран експерт оценител на цена 2 568,00 лева. 

 4. За поземлен имот № 501.2675, за който е образуван УПИ ХХ, в кв. 12, по плана на 

гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на 

Общински съвет – Раковски, с площ на имота от 783 кв. м., УПИ ХХ има площ от 783 кв. м. 

и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

4093/26.01.2017 г. в размер на 29 000,00 лева, оценен от независим лицензиран експерт 

оценител на цена 5 090,00 лева. 

 

 V. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да 

предприеме всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно 

наддаване и сключването на договори.           

 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили 

Заявления:  

 Вх. № 94И-2761-1/02.07.2020 г. от И. С. С., с адрес гр. Раковски, община Раковски, 

област Пловдив, пл. „П.” № *, за закупуване на поземлен имот № 501.3040, за който е 

образуван УПИ VI в кв. 141 по плана на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, 

изменен с Заповед № АБ-80/08.06.2020 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота 

467 кв. м., УПИ VI има площ от 467 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване;  

 Вх. № 94Г-1960-1/02.07.2020 г. от Г. Б. Е., с адрес гр. Раковски, община Раковски, 

област Пловдив, ул. „Р. М.” № **, за закупуване на поземлен имот № 501.3042, за който е 

образуван УПИ VIII, в кв. 141 по плана на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, 

изменен с Заповед № АБ-80/08.06.2020 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота 

от 597 кв. м., УПИ VIII има площ от 597 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. 

 Вх. № 94В-1243-1/25.01.2021 г. от В. Г. Е., с адрес гр. Раковски, община Раковски, 

област Пловдив, ул. „Р. М.” № **, за закупуване на поземлен имот № 501.3041, за който е 

образуван УПИ VII, в кв. 141 по плана на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, 

одобрен със Заповед № АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на 

имота от 395 кв. м., УПИ VII има площ от 395 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване.  

 и Вх. № 94А-3163-1/08.01.2021 г. от А. А. А., с адрес гр. Раковски, община Раковски, 

област Пловдив, ул. „А.” № **, за закупуване на поземлен имот № 501.2675, за който е 

образуван УПИ ХХ, в кв. 12, по плана на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, 
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одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, с площ на имота 

от 783 кв. м., УПИ ХХ има площ от 783 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване.  

 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и Заявителите желаят да 

ги закупят за изграждане на жилищни сгради за семействата си. От друга страна, чрез 

продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски. 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 281 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 

83380.20.222 и поземлен имот с идентификатор № 83380.20.221 от публична общинска 

собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост  

поземлен имот с идентификатор № 83380.20.221, находящ се в с. Шишманци, общ. 

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

Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления 

имот е от 19.01.2021 г., Адрес на поземления имот: местност „Край селото“, с площ 1244 

кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно ползване: 

Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: 

83380.20.217, Номер по предходен план: 000217. 

 2. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост 

поземлен имот с идентификатор № 83380.20.222, находящ се в с. Шишманци, общ. 

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

Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления 

имот е от 19.01.2021 г., Адрес на поземления имот: местност „Край селото“, с площ 1015 

кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно ползване: 

Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: 

83380.20.217, Номер по предходен план: 000217. 

 3. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски 

последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.  

           
 

МОТИВИ: С Решение № 166, взето с Протокол № 10/21.07.2020 г. на редовно заседание на 

Общински съвет – Раковски е дадено съгласие да се извърши делба на поземлен имот 

с идентификатор № 83380.20.217, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, област 

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

РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: 

местност „Край селото“, с площ 25 299 кв. м., трайно предназначение на територията: 

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

предходен план: 000217, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

2091/06.04.2009 г., съгласно предложения проект за делба, като се образуват нови имоти, 

а именно:  

 1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 83380.20.221, с проектна площ 

1,244 дка, НТП „Пасище, мера”, местността „Край селото“ по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Шишманци, Община Раковски, област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 1.2. Поземлен имот с проектен идентификатор № 83380.20.222, с проектна площ 

1,015 дка, НТП „Пасище, мера”, местността „Край селото“ по кадастрална карта и 
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кадастрални регистри на с. Шишманци, Община Раковски, област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 год.  на Изпълнителния директор на АГКК. 

 1.3. Поземлен имот с проектен идентификатор № 83380.20.223, с проектна площ 

23,039 дка, НТП „Пасище, мера”, местността „Край селото“ по кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Шишманци, Община Раковски, област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК. 

 Общински съвет – Раковски е дал съгласие след реализиране на делбата, да 

бъде променен начинът на трайно ползване на новообразуваните имоти – поземлен имот 

с идентификатор № 83380.20.221, с площ 1,244 дка и поземлен имот с идентификатор 

№ 83380.20.222, с площ 1,015 дка от „Пасище” на „Др. вид земеделска земя” 

 В тази връзка Комисия, назначена със Заповед № 1/05.01.2021 г. на Началника 

на ОСЗ Раковски е извършила проверка на място в имотите и е съставила Протокол 

от 11.01.2021 г. с решение за промяна Начина на трайно ползване на имоти – 

поземлен имот с идентификатор № 83380.20.221, с площ 1,244 дка и поземлен имот 

с идентификатор № 83380.20.222, с площ 1,015 дка от „Пасище” на „Др. вид 

земеделска земя“. 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 282 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на Проект за изменение на Кадастрален план за поземлени имоти 

№ 62075.502.865 и № 62075.502.9562 и на ПУП-ПР за УПИ XVI-864 и УПИ II-865-„Зеленина“, кв. 

33 по плана на община Раковски, гр. Раковски и Разрешаване промяната на 

предназначението УПИ II-865 отреден за „Озеленяване“, в кв. 33. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т. 2 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски одобрява Проект за изменение на Кадастрален 

план за поземлени имоти № 62075.502.865 и № 62075.502.9562 и на ПУП-ПР за УПИ XVI-864 

и УПИ II-865-„Зеленина“, кв. 33 по плана на област Пловдив, община Раковски, гр. 

Раковски, предвиждащ:  

 Изменението на кадастралния план предвижда следното:  

 Поземлен имот 502.865 се разделя на две части и се образуват нови поземлени 

имоти 502.2463 и 502.2464. Коригира се имотната граница на имот 502.9562 – улица, която 

минава по уличната регулация на УПИ II-865 „зеленина“ и която представлява източна 

граница на новия имот 502.2464. Имот 502.865 се заличава от плана. 

Новите поземлени имоти се записват в кадастралния регистър, като частна 

общинска собственост.  

Не се променят границите със съседни поземлени имоти. 

 Изменение на ПУП-ПР се състои в следното: 

 1. Образува се нов УПИ XVI-864, 2463, кв. 33 за „жилищно застрояване“. 

 2. Образува се нов УПИ II-2464, кв. 33 по границите на поземлен имот 502.2464 с 

отреждане за „складова дейност“; 

 Всички УПИ за жилищно застрояване имат лица и площи съгласно изискванията 

на чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 4. 

 Не се променя или дефинира устройствена зона, която е „Жм“ за тази част на 

населеното място. 

 2. Общински съвет – Раковски разрешава промяната на предназначението УПИ 

II-865 отреден за „Озеленяване“, в кв. 33, по плана на обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. 

Раковски, което озеленяване не е реализирано.  

 3. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да 

предприеме последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.  

           
 

МОТИВИ: С Решение № 135, взето с Протокол № 8/27.05.2020 г. на Общински съвет – 

Раковски е дадено предварително съгласие за изготвяне на Проект за изменение на 

Кадастрален план за поземлени имоти № 62075.502.865 и № 62075.502.9562 и на ПУП-ПР 

за УПИ XVI-864 и УПИ II-865-„Зеленина“, кв. 33 по плана на община Раковски, гр. Раковски 

и Разрешаване промяната на предназначението УПИ II-865 отреден за „Озеленяване“, в 

кв. 33. 

 Изменението на кадастралния план предвижда следното:  

 Поземлен имот 502.865 се разделя на две части и се образуват нови поземлени 

имоти 502.2463 и 502.2464. Коригира се имотната граница на имот 502.9562 – улица, която 
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минава по уличната регулация на УПИ II-865 „зеленина“ и която представлява източна 

граница на новия имот 502.2464. Имот 502.865 се заличава от плана. 

Новите поземлени имоти се записват в кадастралния регистър, като частна 

общинска собственост.  

Не се променят границите със съседни поземлени имоти. 

 Изменение на ПУП-ПР се състои в следното: 

 1. Образува се нов УПИ XVI-864, 2463, кв. 33 за „жилищно застрояване“. 

 2. Образува се нов УПИ II-2464, кв. 33 по границите на поземлен имот 502.2464 с 

отреждане за „складова дейност“; 

 Всички УПИ за жилищно застрояване имат лица и площи съгласно изискванията 

на чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 4. 

 Не се променя или дефинира устройствена зона, която е „Жм“ за тази част на 

населеното място. 

 Проведено е обществено обсъждане на 31.07.2020 г. по реда на чл. 127, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията, съгласно изискванията на чл. 62а, ал. 3 от Закона 

за устройство на територията.  

 Проектът е допуснат от Експертен съвет по устройство на територията към Община 

Раковски на заседание проведено на 02.12.2020 г. (Протокол №43/02.12.2020 г.).  

 

 

  

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 283 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Раковски за периода 

2021 г. – 2027 г. (ПИРО). 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 13, ал. 4 Закона за регионалното развитие (ЗРР), във връзка 

с чл. 21, ал. 1 от Правилника по прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), 

във връзка с т. 5 от Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 г.-2027 г. (МУРППИРО). 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет – Раковски приема План за интегрирано развитие на Община 

Раковски за периода 2021 г. – 2027 г. 

 

Приложение: План за интегрирано развитие на Община Раковски за периода 2021 

г. – 2027 г. – 1 бр.           
 

 

МОТИВИ: Закона за регионалното развитие е закон, който урежда планирането, 

програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и 

оценката по изпълнението на системата от документи за стратегическо планиране на 

регионалното и пространственото развитие. В чл. 8, ал. 2 от Закона за регионалното 

развитие са определени документите, които развиват системата на стратегическото и 

регионалното и пространствено развитие. Определените от ЗРР документи за в 

субординационна зависимост като на най-ниското стъпало се намира ПИРО. 

ПИРО е основният стратегически документ в общината като административно-

териториална единица. Той съдържа както обстоен анализ на икономическия и 

демографски облик на съответната община, културна и социална характеристика, 

данни за административния капацитет и устройството на територията, така и данни цели 

и приоритетите на съответната община през следващите години и планировка на тяхната 

реализация.  

Като основен стратегически документ ПИРО следва да бъде прието от Общински 

съвет.    

 Законът за регионалното развитие (ЗРР), Правилникът по прилагане на Закона 

за регионалното развитие (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и 

прилагане на планове за интегрирано развитие на община (МУРППИРО) определят 

правилата по които следва да бъде изготвен ПИРО, като процедурата завършва с 

приемане на решение от Общински съвет. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 2                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 284 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 

насроченото за 16.03.2021 г. от 11:00 ч. редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вързка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 

вр. с чл. 198в, ал. 4, т. 5, т. 9 и т. 10 от Закона за водите. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 
 

I. Общински съвет - Раковски определя Венцислав Петров Чавдаров на длъжност 

заместник кмет на Община Раковски за представител на Общината в Асоциацията по 

Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив при невъзможност на кмета на 

община Раковски да участва в надлежно свиканото заседание.  
 

II. Общински съвет - Раковски упълномощава Венцислав Петров Чавдаров на 

длъжност заместник кмет на Община Раковски да участва лично и да гласува от името 

на кмета на Община Раковски в редовно свиканото заседание на общото събрание на 

Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана 

от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, насрочено за провеждане на 

16.03.2021 г. от 11:00 ч. в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация 

– Пловдив, при обявения в Писмо с Вх. № 06-18-26/18.02.2020 г. от Дани Каназирева – 

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК –Пловдив за 2020 г.  

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – 

Пловдив за 2020 г.  

3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2021 г. (съобразно 

писмо на МРРБ вх. № АВК-02-2/15.01.2020 г.)  

4. Други  
 

III. Общински съвет – Раковски упълномощава Венцислав Петров Чавдаров на 

длъжност заместник кмет на Община Раковски, да гласува в общото събрание съгласно 

настоящото решение като по въпросите, по които Общински съвет не е изразил изрично 

позицията си с настоящото – по своя преценка и усмотрение. 

           
 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с вх. № 06-18-

21/09.02.2021 г. от Дани Каназирева – Председател на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № 

АВК-02-22/09.02.2021 г.) във връзка с провеждането на редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, насрочено за 16.03.2021 г. от 11:00 ч., което ще 

се проведе в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив, 

при следния дневен ред:  

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК –Пловдив за 2020 г.  

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – 
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Пловдив за 2020 г.  

3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2021 г.  

4. Други  

В тази връзка към писмото са приложени следните документи: Отчет за 

изпълнението на Бюджет за 2020 година на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив; 

Обяснителна записка към отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД гр. Пловдив; Бюджет за 2021 година на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив; 

Обяснителна записка за бюджета за 2021 г. на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив; Отчет за 

дейността на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2020 г. 

По смисъла на Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по 

Водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената 

територия обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив е 

юридическо лице, което отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К 

системи и съоръжения - публична държавна и публична общинска собственост, и за 

избора и контрола върху В и К оператора в област Пловдив. Органите на управление на 

Асоциацията са общо събрание (ОС) и председател, който е представителят на 

държавата (чл. 198в, ал. 3, т. 1 и т. 2 Закон за водите (ЗВ); чл. 6, т. 1 и т. 2 ПОДАВиК). 

Правомощията на ОС са изчерпателно изброени в чл. 198в, ал. 4 ЗВ и Раздал II ПОДАВиК. 

Чл. 9, ал. 1 ПОДАВиК дефиринцира заседанията на Общото събрание като редовни и 

извънредни. Според ал. 2 на същия член редовно заседание се свиква веднъж годишно. 

ЗВ в чл. 198е, ал. 1 (ЗВ), както и ПОДАВиК в чл. 5, ал. 1, определят като членове на 

Асоциацията държавата и общините. Държавата в съответната обособена територия е 

представлявана от областния управител на областта (чл. 198е, ал. 2 ЗВ; чл. 5, ал. 2 

ПОДАВиК). Общините, които са част от съответната област и формират съответната 

Асоциация по Водоснабдяване и канализация на обособената територия по силата на 

чл. 198е, ал. 3, пр. 1 ЗВ, както и на чл. 5, ал. 5, пр. 1 ПОДАВиК са представлявани от кмета 

на общината. Чл. 198е, ал. 3 ЗВ и чл. 5, ал. 5 ПОДАВиК поставят в правомощията на 

Общински съвет определянето на друг представител при невъзможност за участие в 

Общото събрание на кмета на общината.  

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 285 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и 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, на част от поземлен имот 

с идентификатор 48948.39.175, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, област 

Пловдив, местността „Савака“ за образуване УПИ - за обект „Стрелбище“. 

 

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

ЗУТ във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 59, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от 

ППЗОЗЗ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ одобрява 

Задание за изработване на ПУП-ПРЗ за обект „Стрелбище“ за промяна на 

предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, на част от поземлен имот 

с идентификатор 48948.39.175, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, област 

Пловдив, местността „Савака“, с НТП „Друг вид земеделска земя“ образуване УПИ - за 

обект „Стрелбище“. Засегната част от поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175 

е с площ от 504 кв. м. и е с проектен идентификатор № 48948.39.177.  

 

 2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ, на част от поземлен имот с идентификатор 48948.39.175, находящ се в с. 

Момино село, общ. Раковски, област Пловдив, местността „Савака“, с НТП „Друг вид 

земеделска земя“ образуване УПИ - за обект „Стрелбище“. Засегната част от поземлен 

имот с идентификатор № 48948.39.175 е с площ от 504 кв. м. и е с проектен 

идентификатор № 48948.39.177.  

 

 Обхват: част от поземлен имот с идентификатор 48948.39.175, находящ се в с. 

Момино село, общ. Раковски, област Пловдив, местността „Савака“, с НТП „Друг вид 

земеделска земя“. 

 Контактна зона: ПИ 48948.39.174 - пасище; ПИ 48948.39.176 – за селскостопански, 

горски, ведомствен път; ПИ 48348.38.4 – нива; ПИ 48348.38.5 – нива. 

 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 част от поземлен имот с идентификатор 

48948.39.175, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, област Пловдив, местността 

„Савака“, с НТП „Друг вид земеделска земя“ образуване УПИ - за обект „Стрелбище“. 

Засегната част от поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175 е с площ от 504 кв. м. 

и е с проектен идентификатор № 48948.39.177.  

 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

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

планове, чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. на МРРБ.  

 Да бъдат съобразени изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 1 февруари 2021 

г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни 

стрелбища, извън урбанизираните територии, които са съотносими към проекта. 
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 Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ. 

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

на засегнатите имоти с цел 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. 

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

 

 3. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено 

на определеното за това място в сградата на общинска администрация - Раковски и да 

се публикува на интернет страницата на Общината (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

           
 

МОТИВИ: В деловодството на общинска администрация - Раковски е постъпило заявление 

с Вх. № 94Т-1381-1/17.02.2021 г. от Т. П. П. - председател на сдружение с нестопанска цел 

„Стрелкови клуб Арес - Пловдив“ относно издаване на разрешение за изработване на 

ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175, находящ се в с. 

Момино село, Община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и 

кадастралните регистри. одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с адрес местността „САВАКА”, с площ 5021 кв. м., с НТП „Друг вид 

земеделска земя“ за образуване на УПИ – за обект „Стрелбище“.  

 Засегната част от поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175 е с площ от 504 

кв. м. и е с проектен идентификатор № 48948.39.177.  

 Заявителят е собственик на поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175, 

съгласно Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 

22/05.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под Вх. рег. № 19377/11.08.2020 

г., акт № 123, том 54. 

 

Към заявлението са приложени следните документи:  

- Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ;  

- Решение № 1/05.02.2021 г., взето с протокол № 1 от 05.02.2021 г. на Комисията по 

чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи към Министерство на 

земеделието, храните и горите, Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив;  

- Скица на поземлен имот № 15-1094434-23.11.2020 г.;  

- Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 

22/05.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 19377/11.08.2020 г., акт № 123, 

том 54;  

- Становище на главния архитект на община Раковски с изх. № АБУ-476/18.12.2020 

г.; 

- Скица – предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 48948.39.175 

- Становище с изх. № ОВОС-2213-3/20.01.2021 г. от инж. Десислава Георгиева – 

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив. 

 

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 
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1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 286 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за 

обект „Отливен канал I в землището на село Белозем, община Раковски“, преминаващ 

през: поземлен имот 3620.52.23 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, 

ведомствен път - публична общинска собственост; поземлен имот 3620.52.40 с начин на 

трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - частна общинска 

собственост; поземлен имот 3620.52.231 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост, в 

землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, 

ал. 1, т. 5. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски одобрява подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект „Отливен канал I в землището на село Белозем, община 

Раковски“, преминаващ през: поземлен имот 3620.52.23 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост; поземлен 

имот 3620.52.40 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път 

- частна общинска собственост; поземлен имот 3620.52.231 с начин на трайно ползване 

- за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска собственост, в 

землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив.  

 

 2. Общински съвет – Раковски възлага на кмета на община Раковски да извърши 

необходимите процедури по ЗУТ. 

 

 3. Неразделна част от настоящето решение е графичната част на проект на 

подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Отливен канал I в землището 

на село Белозем, община Раковски“, преминаващ през: поземлен имот 3620.52.23 с 

начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична 

общинска собственост; поземлен имот 3620.52.40 с начин на трайно ползване - за 

селскостопански, горски, ведомствен път - частна общинска собственост; поземлен 

имот 3620.52.231 с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен 

път - публична общинска собственост, в землището на село Белозем, община Раковски, 

област Пловдив. 

 

 4. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ настоящето решение да се изпрати за 

обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3-дневен срок 

на интернет страницата на община Раковски. 

 

 5. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящето решение подлежи на 

обжалване чрез общински съвет – Раковски пред Административен съд – Пловдив в 30-

дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. 
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МОТИВИ: В деловодството на община Раковски е постъпило заявление с вх. № 93-25-

15/04.01.2021 г. от кмета на община Раковски относно одобряване на проект за подробен 

устройствен план - парцеларен план за обект „Отливен канал I в землището на село 

Белозем, община Раковски“, преминаващ през: поземлен имот 3620.52.23 с начин на 

трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична общинска 

собственост; поземлен имот 3620.52.40 с начин на трайно ползване - за селскостопански, 

горски, ведомствен път - частна общинска собственост; поземлен имот 3620.52.231 с 

начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път - публична 

общинска собственост, в землището на село Белозем, община Раковски, област 

Пловдив. 

 

Към заявлението са приложени следните документи:  

- Обявление в „Държавен вестник“ – брой 6, стр. 219 от 22.01.2021г.; 

- Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни води № 33140256/08.12.2020 г. от МОСВ – Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“; 

- Регистър на имотите, през които преминава новопроектираното трасе на отливен 

канал I в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив;  

- Обща рекапитулация на площите, подлежащи на промяна на предназначението 

и отчуждаване. 

 

 

  

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 287 
 

Взето с Протокол № 18/25.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отпускане на еднократни помощи. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за 

подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 

 

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и 

социални дейности” 

 

Р Е Ш И: 

 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 

1. К. М. К., ЕГН: 520317**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
2. С. Л. А., ЕГН: 650324**** и постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски ул. И. В. № 

***, в размер на 300 /триста/ лева. 

 

3. Г. Й. С., ЕГН: 390521**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Я. Я. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. С. Л. М., ЕГН: 450315**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. А. Й. Б., ЕГН: 511123**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ф. Т. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. М. К. Ч., ЕГН: 550421**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Б. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. Г. Б. П., ЕГН: 680107****  и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. С. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. И. Г. И., ЕГН: 320219**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. З. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. М. Г. Г., ЕГН: 600212**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Е. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. С. И. Д., ЕГН: 530926**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ц. Ц. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. Й. Я. П., ЕГН: 810810**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

12. М. Я. О., ЕГН: 310825**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Б. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

13. И. Й. К., ЕГН: 321211**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 
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14. К. А. К., ЕГН: 791211**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

15. М. Я. К., ЕГН: 490606**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. М. М. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

16. М. Л. С., ЕГН: 510809**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

17. Ж. Г. С., ЕГН: 870712**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. М. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

18. Г. С. Б., ЕГН: 330312**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. П. № 

**, в размер на 300 /триста/ лева. 

 

19. Г. А. Д., ЕГН: 600507**** и постоянен адрес с. Стряма, общ. Раковски ул. Г. С. Р. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

20. П. В. К., ЕГН: 460729****и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

Против: 0        

Възд.се: 0                       

 

 

    Председател на Общински съвет Раковски: 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за                                                                                                                                                           
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