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  Р Е Ш Е Н И Е № 637  

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 31.12.2021 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните 

финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 г. до 31.12. 

2021 г., както следва: 

 

Уточнен 

год.план към 

31.12.2021 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 

31.12.2021 г. лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 35 823 165 36 894 547 

В т.ч.:   

Държавни приходи 21 648 159 21 940 055 

Местни приходи 14 175 006 14 954 492 

2. ПО РАЗХОДА 35 823 165 30 736 978 

В т.ч.:    

Разходи за делегирани от държавата дейности – 

справка прил.№ 1 
21 687 670 19 051 928 

Разходи за местни дейности – справка прил.№ 1 13 634 102 11 194 211 

Разходи за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности – справка прил. № 1 
501 393 490 839 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    6 157 569 

В т.ч.:   

Остатък в делегираните от държавата дейности х 3 111 949 

Остатък в местните дейности х 3 045 620 

2. Приема отчета на капиталовите разходи за времето от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. по основни видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно 

справки прил. № 5 и в общ размер, както следва: 

 

ВИД РАЗХОД 

Уточнен год. 

план към 

31.12. 2021 г. 

лв. 

Отчет 

към 31.12. 

2021г. лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                   1 940 428 1 273 411 

2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                        4 278 290 3 429 809 

3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи § 53                        7 016 7 016 

4. Придобиване на земя § 54 635 656 635 656 

ВСИЧКО:     6 861 390  5 345 892 
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3. Приема уточнения годишен план и отчета на капиталовите разходи, 

финансирани от приходи по §§40-00 към 31.12.2021 г. – справки прил. № 6.   

 

4. Приема отчета за разходите през 2021 година по отделни разпоредители с 

бюджети в системата на Общината – справка прил. № 7. 

 

5. Приема отчета за реализираните преходни остатъци в делегираните от 

държавата дейности към 31.12.2021 г. по отделни разпоредители с бюджети в системата 

на Общината – справка прил. № 8. 

 

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

периода 01.01 – 31.12.2021 г. – справка прил. № 9. 

 

7. Приема отчета за дейностите по управление на отпадъците към 31.12.2021 г. по 

населени места – справка прил. № 10 и в общ размер, както следва: 

 

№   

по       

ред 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Годишен 

план - лв. 

Отчет към 

31.12.2021 

г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 753 648 2 168 063 

1 Остатък от такса смет за 2020 година 0 227 322 

2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2021 г. 1 753 648 1 743 234 

3 Възстановени от община Пловдив отчисления по чл.64 от ЗУО   197 507 

II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 753 648 1 748 456 

1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 13 000 3 480 

2. Събиране и транспортиране на ТБО  617 451 665 803 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 

БО, включително отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

549 611 470 747 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 573 586 608 426 

ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 0 419 607 

1 Компенсиране съгл. Решение 234, пр.15/16.12.2020 г.     

IV. Остатък в края на отчетия период след компенсирането 0 419 607 

 

 

 В изпълнение на Решение № 234, взето с протокол № 15/16.12.2020 г. от редовно 

заседание на ОбС - Раковски недостигът на финансови средства за дейността в отделни 

населени места се поема от реализираните остатъци в други населени места. 

 

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

към 31.12.2021 г .– справка прил. № 11 (прил. № 15 към ФО №1/2021). 

 

 Справка прил. № 12 е от информативен характер. 

 

 9. Приема отчета на “МБАЛ - Раковски” ЕООД за периода 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. 
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МОТИВИ: В изпълнение на чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за 

общинския дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет осъществява контрол и 

приема одитирания отчет за изпълнение на бюджета, заедно с одитно становище на 

Сметна палата. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 

Ви представям информация за изпълнението на общинския бюджет през 2021 година, 

както следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01. 2021 г. до 

31.12.2021 г.; 

 Касов отчет за приходите и разходите на делегирани от държавата дейности, 

местни дейности и дофинансиране на държавни дейности за периода от 

01.01.2021 г. до 31.12. 2021 г. – справка прил. № 1; 

 Отчет за капиталови разходи на общината през 2021 г.– справка прил. № 5;   

 Отчет на капиталови разходи, финансирани от приходи по §§40-00 към 31.12. 

2021 г. – справка прил. № 6;          

 Отчет за разходи по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2021 г. 

– справка прил. № 7; 

 Отчет за реализирани преходни остатъци в ДДД по бюджетни дейности и по 

отделни разпоредители към 31.12. 2021 г. – справка прил. № 8; 

 Отчет на сметки за средства от ЕС за 2021 г. – справка прил. №9; 

 Отчет за изпълнение на дейностите по управление на отпадъците за времето от 

01.01.2021 г. до 31.12. 2021 г.  – справка прил. № 10; 

 Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД към 

31.12.2021 г. – справка прил. № 11 ( прил. № 15 към ФО №1 /2021);                                                                                                       

 Отчет на текущи ремонти за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – справка 

прил. № 12. 

 Отчет с натрупване за периода от 01.01. до 31.12.2021 г. на МБАЛ - Раковски 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12       

Против: 4       

Възд.се:  5                          

 

 

          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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов –  за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 638 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализация Бюджет 2022 година на Община Раковски. 

 

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

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

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

отчитане на общинския бюджет на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

  

           1. Общински съвет – Раковски приема актуализирано Разпределение на 

преходния остатък в ДДД по Бюджет 2022 година, съгласно Приложение № 1 и 

актуализира преходния остатък, както следва: 

 

Остатък в ДДД Остатък Местни дейности 
Общ остатък – банкова 

сметка 

Било Става Било Става Било Става 

3 111 949 2 888 127 3 045 620 3 269 442 6 157 569 6 157 569 

      

 

  Намалението в частта „Държавни дейности“ да бъде отразено по §§9501 

Остатък в началото на периода (-) 223 822 лева §§76-00 Временни безлихвени заеми (+) 

39 407 лева и по дейност 1389 „Други дейности по образованието“ §§10-98 (-) 184 415 

лева. 

  Увеличението в частта „Местни дейности“ в размер на 223 822 лева да 

бъде отразено по §§9501 Остатък в началото на периода и по дейност „Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи“ §§97-00. 

 

  Неразделна част от настоящето предложение представлява: 

  Приложение № 1 – Актуализация на разпределението на преходните 

остатъци в Делегираните от държавата дейности по Бюджет-2022 година. 

 

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

изпълнение на настоящето Решение.  

 

 

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

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

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски, предлагам да бъде 

извършена актуализация на бюджета в частта за преходен остатък - „Държавни 

дейности“ и „Местни дейности”, както и Приложение № 1 за Разпределение на 

преходните остатъци в ДДД за 2022 година. 

  Във връзка с предстояща Актуализация на Бюджет-2022 и обстоен анализ 

на разпределението на преходните остатъци от 2021 година по Бюджета в частта 

„Делегирани от държавата дейности“ и „Местни дейности“ се констатира допусната 

техническа грешка: 
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  На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215/05.10.2018 година на Министерски 

съвет за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния 

бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 

окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските 

райони в периода 2014-2020 г. и тяхното възстановяване, през бюджетната 2021 година 

е ползван временен безлихвен заем от Централния бюджет, свързан с окончателно 

плащане по проект „Изграждане на закрита инфраструктура – Физкултурен салон с. 

Белозем по ПРСР“ в размер на 223 822,00 лева. Отпуснатите средства от Централния 

бюджет са отразени по Бюджета в частта „Делегирани от държавата“, вместо в частта 

„Местни дейности“. Заемът е погасен и отразен в частта „Местни дейности“.  

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 0       

Възд.се: 9                           

 

 

          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 – възд. се  

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 639 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 

г. на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични 

финанси, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Раковски и в изпълненията на 

указанията на Министерство на финансите БЮ № 4/02.09.2022 г. 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 
 

 

Р Е Ш И: 

 

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

местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 11, ал. 2 от 

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

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

общинския бюджет във връзка с разпоредбите на РМС № 38 от 27 януари 2022 г. за 

бюджетната процедура за 2022 г. и писмо изх. БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на 

финансите, Общински съвет – Раковски: 

 

 1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на община Раковски, съгласно 

Приложение № 8 към писмо изх. БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите; 

 

 2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база 

действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 

периода 2023-2025 г. на община Раковски, съгласно Приложение № 6г към писмо изх.№ 

БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите; 

 

 3. Одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за 

разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 

задължения по нови договори за заеми за периода 2023-2025 г. на община Раковски, 

съгласно Приложение № 1а към писмо изх. БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на 

финансите; 

 

 4. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия 

за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година 

на „МБАЛ Раковски” ЕООД, гр. Раковски, съгласно Приложение №10а към писмо изх. 

БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите. 

 

 

МОТИВИ: С Решение на Министерски съвет № 38 от 27 януари 2022 г. се определя 

бюджетната процедура за 2023 г. Съгласно т. 2.2.3 от решението бюджетните прогнози и 

проектите на бюджети се разработват от бюджетните организации, включително 

общините по показатели от единната бюджетна класификация.  

 С писмо № БЮ № 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите са дадени 

указания до министерства, ведомства и общини за подготовката и представянето на 
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бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-

2025 г. 

 Бюджетната прогноза на община Раковски е разработена на база одобрените 

параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за 

финансиране на местните дейности, действащата нормативна уредба и натуралните 

показатели за общината, приети с бюджета за 2022 г. Трансферите за местните 

дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023-2025 г. са 

разчетени в съответствие с одобрените държавни трансфери, съгласно чл. 51 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Прогнозите за собствените 

приходи са съставени след анализ на събираемостта им през предходните три години 

и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в общинските 

наредби.  

  Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват 

служебно през годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. 

Трансферните параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само 

отчетни.  

Размерите на отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл.3 ал.3 и чл.20 ал.1 

т.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и 

определяне на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци. 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с:  

♦ Общите  изисквания и насоките за разработване на бюджетните прогнози за 2023 - 

2025 г., съгласно раздели І, ІІ и ІІІ от писмо БЮ № 1/18.03.2022 г. на МФ;  

♦ Приетата от общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски; 

♦ Действащи законови и подзаконови нормативни актове;  

♦ Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет, при спазване 

приоритетите на местната общност.  

Разходите за периода 2023-2025 г. са ограничени до размера на собствените приходи и 

трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани 

постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на 

общината по години за периода 2023-2025 г. е изготвена по функции и групи.  

В прогнозата 2023-2025 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за 

дофинансиране на делегираните от държавата дейности.  

 Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в 

местните дейности, утвърдена с бюджет 2022 г. Прогнозите за осигурителните вноски са 

изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за 

ДОО, ДЗПО и ЗОВ.  

 В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни 

ремонти на улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на 

детските заведения и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите 

по благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, 

гробищни паркове, домашен социален патронаж. 

 Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби 

на нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно 

средствата са насочени за възстановяване на пътната настилка.  

 През следващите три години община Раковски не планира поемането на нов 

дълг /Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за 

лихви по поетия към момента от общината дълг. 

 Съгласно писмо изх. № БЮ № 4/02.09.2022 г. Кметът на Общината е задължен да 

представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2023-2025 г. и за 

болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта представяме на вашето 

внимание Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за 
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активите и пасивите с отчетни данни за 2020 и 2021 г., разчет за 2022 г. и прогноза за 

периода 2023-2025 г. на „МБАЛ Раковски” ЕООД. 

 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 3       

Възд.се: 6                           

 

 

 

 

          Председател на Общински съвет Раковски: 

 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – против 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се  
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 Р Е Ш Е Н И Е № 640 
  

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 

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

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

Раковски за времето от 01.01.2022 г. до 31.08.2022 г. 

 

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

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

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

бюджет и т. 16 от Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

32/13.04.2022 г. и Актуализация на приходната част на Бюджета за 2022 година 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

 Р Е Ш И:  

 

 I. Във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета 

към 31.08.2022 г. и очакваните постъпления до края на годината и във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси 

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

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

общинския бюджет на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация 

на Бюджет-2022, както следва: 

 

1. По приходната част на бюджета – увеличение със 142 135 лв. 

 Увеличението е отразено по следните приходни параграфи: 

Данък при придобиване на имущество по възмезден начин             +35 000 лв. 

Туристически данък                                                                                           +500 лв. 

Такси за ползване на детски градини                                                      +35 420 лв. 

Внесен ДДС                                                                                                  (-)65 000 лв. 

Внесен данък върху приходите от стопанска дейност                        (-)60 000 лв. 

Продажба на земя §§40-40                                                                         +30 000 лв. 

Приходи от концесии                                                                                 +100 000 лв. 

Възстановени суми по възмездна финансова помощ                        +66 215 лв. 

             2.  По разходната част на бюджета – увеличение със 142 135 лв. по §§97-00 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи. 

 

 II. Приема информацията за извършените от Кмета на Общината вътрешни 

компенсирани промени по уточнения годишен план, в частта за третото тримесечие на 

бюджетната година, на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 

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

Раковски за времето от 01.01.2022 г. до 31.08.2022 г., както следва: 

 

Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 
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                                                                                                                         Приложение №1                                                                                                                                                                                                                     

За извършване на вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на 

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

делегираните от държавата дейности” 

 

 І. Извършени актуализации при ПРБ за трето тримесечие на 2022 година 

   
І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ Изменение-

лв. 

   

Функция ІІ - Отбрана и сигурност   

   

В Дейност 1239 -Други дейности по вътрешната сигурност х х 

1.Външни услуги 10-20 -5400 

2.Храна 10-11 +100 

3. Командировки в страната 10-51 +100 

4. Разходи за застраховки 10-62 +200 

5. Вода, горива, ел. енергия 10-16 +5000 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 1282 - Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности 

х х 

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 -1320 

2.Изплатени суми от СБКО 02-05 +1320 

Общо за дейността: х 0 

   

Функция IV - Здравеопазване   

   

В Дейност 1431 - Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 

детска градина 

х х 

1. Други разходи, некласифицирани в другите параграфи 10-98 -189597 

2. Външни услуги 10-20 -188097 

3. Текущ ремонт 10-30 +1500 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 1437 - Здравен кабинет в детски градини и 

училища 

х х 

1. Други разходи, некласифицирани в другите параграфи 10-98 -94215 

2.Външни услуги 10-20 +94215 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 1469 - Други дейности по здравеопазване х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 -205 

2.Изплатени суми от СБКО 02-05 +205 
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Общо за дейността: х 0 

   

Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи   

   

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

1. Материали 10-15 +3000 

2. Командировки в страната 10-51 +20 

3. Разходи за застраховки 10-62 +100 

4. Храна 10-11 -3120 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 1562 - Асистенти за лична помощ х х 

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 -770 

2.Изплатени суми от СБКО 02-05 +770 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 1589 Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетост 

х х 

1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 -1338 

2. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1338 

Общо за дейността: х 0 

   

ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Група І - Общи държавни служби х х 

В Дейност 2122 – Общинска администрация   

1.Други финансови услуги 10-69 +1500 

2.Разходи за външни услуги  10-20 -31500 

3.Вода, горива, ел. енергия 10-16 +30000 

Общо за дейността: х -0- 

   

В Дейност 2123-Общински съвети х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 -500 

2. Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +500 

3.Разходи за външни услуги 10-20 +300 

4.Командировки в страната 10-51 -400 

5. Разходи за глоби, неустойки, лихви 10-92 +100 

Общо за дейността: х 0 

   

   

Функция ІІ - Отбрана и сигурност   

В Дейност 2239-Други дейности по вътрешната сигурност  х х 
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1.За нещатен персонал нает по трудови правоотношения  02-01 -100 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +100 

3. Разходи за външни услуги 10-20 -317 

4.Платени държавни данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-01 +194 

5.Платени общински данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-81 +123 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 2283-Превантивна дейност за намаляване на 

вредни последствея от  бедствия и аварии 

х х 

1. Материали 10-15 +400 

2.Вода, горива, ел.енергия 10-16 -700 

3. Разходи за застраховки 10-62 +300 

Общо за дейността: х 0 

 

 

  

В Дейност 2284 - Ликвидиране на последици от стихийни 

бедствия и авария 

х х 

1. Разходи за външни услуги 10-20 +400 

Общо за дейността: х +400 

   

Функция ІІI -Образование    

   

В Дейност 2389-Други дейности по образованието  х х 

1. Храна 10-11 +800 

2.Материали 10-15 +10000 

3.Вода, горива, ел.енергия 10-16 +500 

4. Разходи за външни услуги 10-20 +17000 

5. Текущ ремонт 10-30 +1010 

6. Разходи за застраховки 10-62 +1260 

7.Платени държавни данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-01 +20 

8.Платени общински данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-81 +271 

9. Други финансови услуги 10-69 +620 

Общо за дейността: х +31481 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -31481 

   

Функция – V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи   

   

В Дейност 2524 – Домашен социален патронаж х х 

1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови  

правоотношения 

01-01 -104 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +104 

3.Вода, горива, ел.енергия 10-16 +2500 
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4.Платени държавни данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-01 +100 

Общо за дейността: х +2600 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -2600 

   

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

1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови  

правоотношения 

01-01 -1395 

2.Изплатени суми от СБКО 02-05 +1395 

3.Материали 10-15 +300 

4.Вода, горива, ел.енергия 10-16 +10000 

5. Текущ ремонт 10-30 +1760 

Общо за дейността: х +12060 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -12060 

   

В Дейност 2589-Други служби и дейности по социалното 

осигуряване  

х х 

1.Вода, горива, ел.енергия 10-16 +200 

2.Платени общински данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-81 +3 

3. Външни услуги 10-20 -203 

Общо за дейността: х 0 

   

Функция VІ – Жил.строителство, благоустрояване и 

комунално стр-во 

  

   

В Дейност 2603 – Водоснабдяване и канализация       х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 -111 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +111 

3. Такса ангажимент по заеми 10-63 +1200 

4.Платени държавни данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-01 +1382 

5. Външни услуги 10-20 -2582 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 2604-Осветление на улици и площади х х 

1. Материали 10-15 +20000 

2. Външни услуги 10-20 +3000 

Общо за дейността: х +23000 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -23000 

   

   

В Дейност 2606-Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа 

х х 

1. Материали 10-20 +65000 

2. Разходи за застраховки 10-62 +2831 
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3. Вода, горива, ел. енергия 10-16 -20000 

4. Материали 10-15 -47831 

5. Текущ ремонт 10-30 -60000 

Общо за дейността: х -60000 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 +60000 

   

В Дейност 2619 - Други дейности по жилищното 

строителство 

х х 

1. Материали 10-15 -7614 

2. Вода, горива, ел. енергия 10-16 +4000 

3. Текущ ремонт 10-30 +3500 

4. Разходи за застраховки 10-62 +84 

5.Платени държавни данъци, такси, нак.лихви, 

админ.санкции 

19-01 +30 

6. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 -50 

7.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +50 

Общо за дейността: х -0- 

   

В Дейност 2622-Озеленяване х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +61 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

 обществено осигуряване (ДОО) 

05-51 +24 

3.Здравноосигурителни вноски от работодател 05-60 +14 

4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодател 

05-80 +9 

5. Материали 10-15 +23000 

6.Разходи за външни услуги 10-20 +45000 

7.Разходи за застраховки 10-62 +57 

8.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви 19-01 +9500 

9.Вода, горива и енергия 10-16 +5000 

Общо за дейността: х +82665 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -82665 

   

В Дейност 2623-Чистота х х 

1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови  01-01 -1066 

2.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +1066 

7.Вода, горива и енергия 10-16 +20000 

8.Разходи за външни услуги 10-20 -20550 

11.Разходи за застраховки 10-62 +500 

12.Други финансови услуги 10-69 +50 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 2626 - Пречистване на отпадъчни води х х 

1. Вода, горива, ел. енергия 10-16 +3000 

2. Външни услуги 10-20 +130000 
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Общо за дейността: х +133000 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -133000 

   

В Дейност 2629-Други дейности по опазване на околната 

среда  

х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 -600 

2.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви 19-01 +600 

Общо за дейността: х 0 

   

Функция VІІ – Почивно дело   

В Дейност 2701 - Дейности по почивното дело и социален 

отдих 

х х 

1. Материали 10-15 +110 

Общо за дейността: х 0 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -110 

   

   

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

1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови  

правоотношения 

01-01 -10000 

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

3.Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-08 +9000 

4. Храна 10-11 +1000 

5.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви 19-01 +1400 

6.Материали 10-62 +210 

7.Вода, горива и енергия 10-16 +10000 

8.Разходи за външни услуги 10-20 -10000 

9.Текущ ремонт 10-30 +17390 

Общо за дейността: х +20000 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -20000 

   

В Дейност 2745 – Обредни домове и зали х х 

1.Вода, горива и енергия 10-16 -791 

2. Текущ ремонт 10-30 +785 

3. Разходи за застраховки 10-62 +6 

Общо за дейността: х 0 

   

В Дейност 2759 – Други дейности по културата х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +7900 

2. Осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 +360 

3.Здравноосигурителни вноски от работодател 05-60 +120 

4. Вноски за ДЗПО от работодател 05-80 +50 

5.Храна 10-11 +25750 

6.Материали 10-15 +5000 
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7.Разходи за външни услуги 10-20 +10000 

8. Текущ ремонт 10-30 +1000 

9.Други разходи, неквалифицирани в другите 

 параграфи и подпараграфи 

10-98 -2000 

10. Други текущи трансфери за домакинствата 42-19 +2000 

Общо за дейността: х +50180 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -50180 

   

Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги   

    

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

1. Материали 10-15 +6000 

2. Вода, горива, ел. енергия 10-16 +2000 

3. Външни услуги 10-20 -2000 

Общо за дейността: х +6000 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -6000 

   

В Дейност 2832 - Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътища 

х х 

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

Общо за дейността: х +100 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -100 

   

В Дейност 2849 - Други дейности по транспорта х х 

1. Външни услуги 10-20 -1500 

2. Текущ ремонт 10-30 +1500 

Общо за дейността: х -0- 

   

В Дейност 2898-Други дейности по икономиката х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +7000 

2. Осигурителни вноски от работодател за ДОО 05-51 +410 

3.Здравноосигурителни вноски от работодател 05-60 +300 

4. Вноски за ДЗПО от работодател 05-80 +250 

5. Вода, горива, ел. енергия 10-16 -7960 

Общо за дейността: х 0 

 

 

 

  

ІIІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

   

Функция VІІ – Почивно дело   

   

В Дейност 3738-Читалища х х 

1. Текущ ремонт 10-30 +6475 

2.Разходи за външни услуги 10-20 +660 
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Общо за дейността: х +7135 

ОТ РЕЗЕРВА 97-00 -7135 

   

ІI. Извършени актуализации при ВРБ - съгласно предоставените от Директорите 

уведомителни писма  

 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и 

съобразно делегираните ми правомощия с Решение № 546 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол № 32/13.04.2022 г., представям на Вашето внимание 

информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен 

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

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

Раковски за времето от 01.01.2022 г. до 31.08.2022 г. в частта за трето тримесечие на 

бюджетната година и Актуализация на приходната част на Бюджет 2022 година. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 2       

Възд.се: 7                           

 

 

          Председател на Общински съвет Раковски: 

 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин –  за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се  

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 
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Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Удостояване с „Почетен знак на Община Раковски“ г-н И. Я. Б.. 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 15 от Наредбата за 

символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски удостоява с „Почетен знак на Община Раковски” 

г-н И. Я. Б., роден на 19.10.1956 г., с постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, ул. И. № *. 

 

 2. След влизане в сила на настоящето Решение, на удостоения с "Почетен знак” - 

г-н И. Я. Б., да се изпрати копие от решението, както и покана за връчването му, която 

съдържа дата, час и място на провеждане на ритуала. 

 

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

изпълнение на настоящето Решение.  

 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 15 от Наредбата за символите, почетните звания, почетните знаци 

и награди на Община Раковски, „с „Почетен знак” се удостояват граждани на община 

Раковски, юридически лица и институции с особени заслуги във всички области на 

обществено-икономическия живот.“ 

 Писменото предложение за удостояване с „Почетен знак” съдържа мотиви за 

удостояването и биография на лицето. 

 Г-н И. Б. е роден на 19.10.1956 г. Завършва СПТУ „Владимир Комаров“ в с. 

Ведраре и още от ученическите си години започва да се занимава със спорт в школата 

в гр. Карлово. Трудът му се увенчава с успех и през 1973 г. става първият медалист по 

вдигане на тежести на републиканско първенство от школата в Карлово. Военна служба 

отбива в гр. Елхово. 

 Всичко това прераства до кандидатстването му във ВИФ „Г. Димитров“, 

понастоящем НСА „Васил Левски“, където е приет с треньорска и учителска 

специалност. Успява да завърши семестриално. Трудовата му кариера минава през 

училищата „Стефан Караджа“, в гр. Пловдив, „Христо Смирненски“, в гр. Брезово и 

ЕСПУ, гр. Раковски, където е учител по физическо възпитание и спорт.  

Освен отдадеността си в часовете в училище, И. също се изявява и като треньор по 

футбол и щанги във спортен клуб „Асес“, гр. Раковски с главен треньор Г. В.. И. се 

присъединява и в школата на г-н Л. Б., където тренира деца по тенис на маса. Успява да 

доведе момчетата, които тренира до републиканско първенството, където отборно 

стават шампиони в две последователни години през 2000 г. и 2001 г. През 2000 г. още две 

от момчетата на И. се класират на финалите на републиканското първенство по тенис 

на маса, но не успяват да грабнат медали.  

През 2012 г. И. е сред първите състезатели на СК „Будьони“, гр. Брезово. Спортният клуб 

се занимава предимно с ветерани, като е член на Българската мастърс федерация. 

По-голямата част от участниците в клуба са родом от гр. Раковски. През последните 5 

години клуба се класира на републикански първенства като и петте години се завръщат 

с медали от различни дисциплини. И. става републикански шампион и 5-те пъти, като 

завоюва различни по степен медали.  
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През миналата година взима участие в Световното първенство по вдигане на тежести за 

ветерани, което с оглед на епидемиологичната обстановка се провежда онлайн. 

Поради технически проблем, лоша интернет връзка, И. е дисквалифициран.  

 И. взима участие в турнира в памет на И. А. в гр. Бургас, който се проведе през 

тази година, където се е класирал на трето място при абсолютните шампиони 

(определя се на базата на тегло на състезателя, възрастова група, тегло вдигнати 

тежести и специален коефициент). На този турнир, като състезател на СК „Будьони“ 

взима участие и още един участник от гр. Раковски – П. Г.. Посредством този турнир, И. 

се класира на европейското първенство в Полша. При явяването си на първенството 

Европейското първенство за ветерани, се завръща в гр. Раковски със златен медал. 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      

Против: 1       

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

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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Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно:  Удостояване с „Почетен знак на Община Раковски“ г-н И. Й. Д.. 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 15 от Наредбата за 

символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски удостоява с „Почетен знак на Община Раковски” 

г-н И. Й. Д., роден на 4 Юли 1987, с постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, ул. И.В. № **А. 

 2. След влизане в сила на настоящето Решение, на удостоения с "Почетен знак” - 

г-н И. Й. Д., да се изпрати копие от решението, както и покана за връчването му, която 

съдържа дата, час и място на провеждане на ритуала. 

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

изпълнение на настоящето Решение.  

          
 

МОТИВИ: Съгласно чл. 15 от Наредбата за символите, почетните звания, почетните знаци 

и награди на Община Раковски, „с „Почетен знак” се удостояват граждани на община 

Раковски, юридически лица и институции с особени заслуги във всички области на 

обществено-икономическия живот.“ 

 Писменото предложение за удостояване с „Почетен знак” съдържа мотиви за 

удостояването и биография на лицето. 

 И. Д. е български дизайнер на 35 години от град Раковски. Роден на 4 Юли 1987 в 

град Пловдив.  

 Обявен от италианските медии за „осиновеният стилист от Италианската Висша 

Мода“ 

 И. е син на Й. и В. Д.. Неговото детство е разпръснато в различни градове. 

Началното си образование завършва в ОУ „Христо Смирненски“ гр. Раковкси. 

Пораства като повечето деца от града между стените на енорията като катехист и пее в 

църковния хор. Дипломира се в музикален профил с народно пеене и хореография в 

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в град  Пловдив. Още докато учи, участва в европейски 

срещи на Младежки Парламенти, конкурси и най-различни културни и социални 

събития в България и Европа. Първото, официално, работно място на И. (тогава на 17 

години) е в Отдел Култура в Община Раковски. Неговият международен дебют е като 

моден хореограф в Париж в Ботегата на Пабло Пикасо. Веднага след дипломирането 

си през 2006 заминава за Италия, където е приет в „Università per stranieri di Perugia“, 

където изучава италианки език, литература и италианска култура. Завършва курс за 

Make Up and Hair Stylist в Сицилия. През 2011 се дипломира като Стилист Висша Мода 

във най- античната Интернационална Академия за Висша Мода и Изкуство на 

Костюмите KOEFIA и представя дипломната си работа в представителството на 

Европейския Парламент в Италия. През 2012 в KOEFIA завършва Master FASHION STYLISТ & 

PRODUCT MANAGER  

 През годините в академията дизайнерът прави стаж в престижни, световни 

ателиета на италианската, висша мода, в модни събития, бекстейдж във Fashion Weeks 

,печели престижни конкурси за мода и започва първите лични фотосесии. През Май 

2012 печели двете първи награди за креативност и майсторство в конкурса за нови 

стилисти на Дженцано „Infiorata in un Abito“. През Юли 2012 прави своя дебют в 
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седмицата на Висшата Мода в Рим “AltaRoma” с финалния проект на KOEFIA, където 

освен комплиментите на публиката получава и тези на самия Санто Версаче. Месец 

по-късно получава многобройни предложения за публикации в световни списания и 

Fashion Blog. Успешната работа на И. Д. със световно известния фотограф Max 

Margheri получава отличните оценки на критиците и само след броени дни 

фотосесията излиза на корицата на FAULT MAGAZINE LONDON която е първата на 

дизайнера , а по- късно през декември е публикувана в 12 страници от MILLENNUM 

MAGAZINЕ NEW YORK. През септември 2013 участва в VOGUE FASHION’S NIGHT в Рим. 

През октомври 2012 И. Д. е поканен да закрие модната седмица Istanbul Fashion Week, 

където затваря ревюто с най-известния в света андрогенен модел Andrej Pejic. Моделът 

дефилира с една от най-впечатляващите дрехи на дизайнера, именувана от 

журналистите „the Black Swan“ - дреха, която те определят като достойна да бъде 

показана от манекена след участието си ревюто на Jean Paul Gaultier. В края на същия 

месец И. Д. е поканен да участва в Европейски проект за нови дизайнери „European 

Fashion Event 2012 Cultur`Au Fil„ в Франция, където лично се среща с дизайнера Пако 

Рабан . Следват многобройни успехи на европейски подиуми и списания. В MAXXI 

Museum of XXI Century Arts – са изложени фотографии на моделите на дизайнера, 

които са представени от фотографката Manuela Kalì в изложбата THE WHITE GALLERY. 

През Януари 2013 списание HELLO-България публикува първото за България интервю на 

стилиста. Едно от най-престижните признания за него е Award „Certi Luxe“ награда- 

сертификат за лукс, иновативност и уникалност връчена след неговия дебют в Милано 

по време на Седмицата на дизайна през Март 2013. През Юни 2013 участва в най- 

голямото благотворително събитие в Италия, Telethon "hOpe ` N Art " , представя свои 

модели и подкрепя организацията за защита на човешките права с участия в 

благотворителни търгове за изграждане на училища в Африка и построяване на ново 

училище след земетресението в Акуила.  

Не закъснява и признанието от Седмицата на Висшата мода в Рим „AltaRoma“през 

Юли 2013, името на И. Д. е част от Календара.  Една година след крайния проект в 

KOEFIA И. Д. се връща обратно по подиумите на Alta Moda Alta Roma , но този път със 

самостоятелна колекция брандирана IvanDONEV в международната вечер на модния 

календар,  където творчеството на стилиста е наградено със световната награда  

„Award World of Fashion“2013 .  Ден след това негов модел е сниман за Fashion Book– 

проект на „Donna Donna“ Onlus и Европейският Съюз за борбата срещу болимията и 

анорексията. Италянското списание „E’DONNA“  първото което побликува 6 страници 

с модели и интервю на българския стилист.  На корицата на списание "OGGI" се 

появява негова рокля, носена от Лоредана Лечисо – бъдещата тогава съпруга на 

италианския певец Ал Бано. През юли И. Д. е специален гост и част от журито в реалити 

шоу за мода по руския национален канал. Неговото изкуство  скоро е не само по 

подиумите, а и между страниците на списания, които са създали историята на 

световната модната журналистика. Говорят за него: “Harper's Bazaar”, “ELLE”, “HELLO”, 

“GRAZIA“,”EVA”, “Daily mail” London, “TIMES”India, " HAUTE COUTURE" –Париж и още много 

световни заглавия. Публикацийте наброяват повече от 300 страници.  Бянка Лами, 

посланник на италанската мода в Азия в интервю за вестник “La Repubblica” обявява И. 

Д. за дизайнер „осиновен от италанската висша мода“. Списание " Climber Fashion XY "- 

International посвещава 10 страници за работата на дизайнер “GSD”Milano,  “è 

DONNA”, “OGGI”," BURDA" -Италия", IMimage "- New York публикува корица и 11 страници 

с един от най-известните му модели, вдъхновен от “The Black Swan. 

През септември община Кастел Гандолфо възнаграждава работата му с наградата за 

Висша Мода  “Salotto di Moda 2013” където дефилира пред  фонтана на Бернини пред 

папската лятна резиденция.  Октомври 2013 в прекрасните салони на Замъка Сфорца 

Чезарини на Дженцано са представени три от най-значимите модели на И. Д. и на 

закриването на събитието получава признанието за мода, дизайнер " New Generation ".  

През ноември част от новата колекция е представена в Дубай в клуба на шейховете.  

Хотел „ Boscolo Exedra“ кани в своя бутик българският дизайнер със своите уникати от 

дрехи и бижута.  Декември 2013  работи като дизайнер на костюмите за филм на 
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режисьора Паоло Консорти "Синове на Maaм" с Франко Неро, Лука Лионело и 

Александър Хабер.  Януари 2014 създава дрехите за художествения проект на Bielle Re 

,"Трите грации" на световно известния фотограф Томас Ходжис, проектът  е  представен 

в едни от най-известните в света галерий за модерно изкуство по- късно публикуван от 

списание PLAYBOY.  Списанието "Fotografare" публикува заглавие „Професионалист 

зад кулисите“ фотосесия на И. Д. и фотографа  Гуидо Фуа. Февруари 2014 Д. е 

поканен да бъде част от журито на Интернационалния Фестивал за късометражни 

филми  „TULIPANI DI SETA NERA“.  

 Моделите на И. Д. се обличат от личности от целия свят за едни от най – 

престижните червени килими  и събития като фестивала на киното във Венеция, Ноща 

на звездите в Холивуд, Гала вечерята на Оскари , благотворителната вечер на сър Елтън 

Джон в Лос Анджелис, на наградите BAFTA, филмовия фестивал NAPA Valley Film 

Independent Spirit Awards Hollywood. Актрисите Брияна Евиган, Кристина Очоа „Blood 

Drive“, София Милош от „Местопрестъплението: Маями“, певицата Дая (носител на 

Грами), Певицата Mýa (Мръсни танци: Хавански нощи), Падма Лкшими (носител на 

Еми), от кралското семейсво Лейди Виктория Фредерика Изабела Хърви и много други. 

 Талантът на младият дизайнер не остава изявен само по подиумите, но и в аулите 

на едни от най- престижните модни университети и институти на няколко континента, 

неговият личен пример е вдъхновение за стотици млади таланти по целия свят. 

 За И. Д. може да се разкажат много неща, но най- важното са неговите модели 

вдъхновени от природата, геометричните форми, архитектурата,  от различните епохи 

от миналото, от близки и далечни култури, един авангарден стил в който той  открива  

универсален език с който да комуникира по света. Бродерии и пера,  дантели и 

макраме, щампи, обеми и баланс между различните тъкани и материали , 

разнообразие от детайли в неговите дрехи и бижута  които  са силна и уникална  

форма на модното изкуството. 

 За първата си колекция луксозно прет-а- порте, дизайнерът черпи вдъхновение в 

Музея на ислямското изкуство в Доха, Катар.  Очарован от един свят, пълен с материи, 

цветове, подправки, ароматни и мраморни мозайки, един свят където дизайнерът 

говори с езика модата. Само броени дни след създаването и, колекцията започва  

обиколка из света. През март 2016 г. в Пекин се състои „HAMPEL AWARD“  един от най-

големите световни конкурси за Висша Мода на Азиятската Седмица на модата където 

от около 6500 кандидати, И. Д. е един от  29 финалисти и печели наградата “Excellence 

Award for design”. Няколко дни след  успеха в Азия, дизайнерът представя колекцията в  

Египет на най-голямото модно събитие в Близкия изток. В международния моден 

фестивал „Nefertiti“, моделите на Д.  дефилират  между обелиски и статуи на фараони 

в древния храм на Луксор където сред 3000 гости на събитието са кралски семейства и 

знаменитости. При завръщането си в Италия, И. е поканен от Стефано Доминела – 

президент на  Maison Gattinoni Couture който го нарича “Il Faraone della moda”- 

„Фараонът на модата“ в телевизионната програма на RAI 2 "I Fatti Vostri", където 

разказва за колекцията си "Mост между културите",  и само няколко месеца по-късно се 

връща отново да представи висшата част от същата колекция. През Юни 2016 

дизайнерът  е поканен да отвори с колекцията си Couture седмицата на модата в 

Ротердам и да я закрие с prêt-à-porter колекция . 

Скоро идва и голямо българско признание, изкуството на И. Д.  е включено в  каталога 

на професор Любомир Стойков  "120 години българско изкуство". През юни 2016 г., 

негов модел е в модната изложба организирана от Марко Гамбедотти  и Пиерлоренцо 

Басетти  собственици на исторически бутик за платове висшата мода с който работят 

най-известните световни  модни къщи, за събитието два от неговите модели са носени 

от Мартина Стетярова Miss Перфектно тяло на света и Жаклин Лара Top Modell, която е 

лице на колекцията. Едно от последните постижения на българския дизайнер е 

представянето на неговата колекция наречена „УТОПИЯ“ в Лондон на сцената през 

която са минали едни от най – великите имена в световната история, а именно в Royal 

Albert Hall за благотворителното събитие за борбата с детската левкемия “Alternative 

Hair Show” заедно с “Gogen hair”. 
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Неговата колекция пътува от храмове на фараони, театри, музеи,  червени кили и 

замъци като този на  "Санта Севера", където един от неговите модели, вдъхновен от 

оригами беше изложен в църквата на замъка заедно с историческите костюми от 

архива от Teatro dell'Opera di Roma и кимоната на Райна Кабаиванска в "Giapponizzati" 

изложба на Стефано Доминела президент на maison Gattinoni. След много 

международни успехи сниката  на И. Д. се появява на корицата на модното списание 

"Falchion" в Тексас със заглавие "Тайните на успеха на модерния философ в света на 

висшата мода". Ноември 2017 г. Д. взе участие в Индийската седмица на модата VFW 

2017 в Кочи, Керала.  Още с настъпването на 2018 година успехите за малдия дизайнер 

започват одвът океана, печели Оскар за мода категория „Най-добър интернационален 

дизайнер“ в Чикаго от организацията RCC. На 14 Март 2018 получава първото и най-

престижно българско признание, „Златна Игла“ 2018 в категория „Дизайнер на 

годината“ и е най-младият дизайнер в историята получил тази статуетка. За следващите 

две седмици образът и гласът на И. Д. са по телевизията и радиата на цяла България. Не 

закъснява и поканата от SOFIA FASHION WEEK, където е поканен да открие гала вечерта с 

изящно, модно шоу. През май 2018 И. Д. бе поканен да участва в проекта “Живият 

Пловдив“ по програмата "Пловдив за младите" за популяризиране на столицата на 

европейската култура в ПЛОВДИВ през 2019 година. Дизайнерът проведе мотивационна 

лекция  и  лекция по история на модата пред  студентите по дизайн и фотография на 

Академията за танцово, музикално и изобразително изкуството на Пловдив. Заедно със 

студентите той работи по дипломния им проект  а със студентите по фотография 

снима сесия на римския амфитеатър на гр. Пловдив. На 22 юни 2018 г. И. Д. бе избран 

от Стефано Доменела да бъде един от 8те млади дизайнери на региона Лацио- Италия 

в "Клуб на творчеството" на организацията на италианските индустиялци „UNINDUSTRIA“ и 

е единственият чужденец в проекта. На 1 октомври в програмата "I fatti Vosti" на 

националната италианска телевизия RAI, Д.  представя модели, вдъхновени от изкуството 

на Джаксън Полок ,а на 17 ноември в Ченай, Индия получи наградата "GOLDEN LADY" в 

категорията "Най-добър международен дизайнер на модата 2018" връчена от принца 

Навабзада Мохамед Асиф Аали, син и съветник на кралското семейство на Аркоф . 

През Март 2019 преставя колекцията Pret-Couture пред най-известните японски куповачи 

в Токио в „Show Case dei 6 giovani stilisti“ , а престоят му е открит с изложбата 

„KIMONOMANIA“ - кимона създадени от него и други италиански дизаинери, 

представена в Италианския Културен Институт в Япония, а няколко дни по-късно и в 

Матера, Европейска Културна Столица 2019 .На 3 Април 2019 И. Д. е гост на 

предаването “Italia con voi” на телевизията Rai International където представя последната 

си колекция и разказва за своето вдъхновение „Connection between nature & man”, 

където природата е изобразена в лицето на япоското дърво Сакура. Посланието на 

колекцията е респекта към природата да се превърне във Философия на нашия живот. 

На 6 Юни модел на дизайнера бе включен в модната изложбата „Ангели и Демони“ в 

замъка Света Севера в Италия, а на 20 Юни неговата колекция е представена в „La 

Nuvola“ най- големия в Европа конгресен център създаден от архитекта Фуксас. На 1 

Октомври 2019 марката IvanDONEV е на витрината на един от най- луксозните бутици в 

Милано COTURIER MAESTRI D’ARTE на Via della Moscova.  На 15 януари 2020 е 

представена книгата „Втората Българя“ на журналиста Милена Димитрова, която 

разказва трудният път към успеха на И. Д..По време на модното експо в България прави 

сензация с огромния брой участници дошли от всеки край на страната за да участват в 

неговия уъркшоп CreativeLab by IvanDONEV.  Името на дизайнера от град Раковски 

пътешества по света и се изговаря на десетки езици. Май 2022 кмета на Община 

Дженцано- Рим  му връчва почитна награда и признание за развитие, обмен, 

пропаганда и консервация на културата към модата. Дубайската публика се 

наслаждава на красотата, която създават ръцете му за пореден път  и през юни 2022 

носи втора златна Лейди за принос в развитието и съхранението на Висшата Мода. 

Неговата дейност към младите, български таланти се развира всяка година като 

представя техните модели в различни държави и промотира продукта създаден от 

България Made in Bulgaria.  
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През 2022 И. Д. е моден и интериорен дизайнер,  лектор,  актьор в италиански и 

американски филми, костюмен дизайнер за световни кино и рекламни проекти, 

консултант в производството на едни от най- големите световни, модни марки,... млад 

човек, който си е поставил за цел да вдъхновява и мотивира хората и съхранява 

традицията и знанието на Висшата Мода. Личност, която работи за развитието на 

България и за която важи поговорката „никой не е пророк в собствената си страна “. 

НАГРАДИ 

- ПЪРВА НАГРАДА конкурс за млади дизайнери "Под небето на Genzano 2012"  

Дженцано – Италия 

-  ПЪРВА НАГРАДА конкурс за млади дизайнери "Под небето на Genzano 2012"  

       „Четирите елемента на природата"- Дженцано - Италия 

-      Европейски плакет за мода- Ноември 2012 г. – Брест,  Франция  

- Награда „MARIANNA“ -  борба за правата на човека – Рим, Италия 

- CertiLuxe Award 2013 за иновации, уникалност и  качество в модния дизайн Седмица 

на  дизайна в Милано, Италия 

- World of Fashion - Седмица на модата Alta Roma - Рим – Италия 

- Награда моден дизайнер New Generation - Рим, Италия 

- Isanbul fashion Award - Седмицата на модата - Истанбул, Турция 

- Excellence Design , Hempel награда на Asia Fashion Week 2016 - Пекин, Китай 

- Nefertiti Award 2016 – International Fashion Festival - Луксор, Египет 

- Kerala Fashion Week VIE Award- Индия 

- Оскар RCC  за мода,категория „Най-добър интернационален дизайнер“ – Чикаго, 

Америка 

- FreeTime Award – People of the Year 2018- Рим, Италия 

- „Златна Игла“ 2018 , категория „Дизайнер на годината“ – София, България 

- “GOLDEN LADY” Best International Fashion Designer 2018 – Ченай, Индия 

- Награда  „INFIORATA“ 2019 - Дженцано – Италия 

- “Salone della Moda” Luxury Fashion Award by Luxury EXPO AHOY 2019 - Ротердам, 

Нидерландия 

- “GOLDEN LADY” 2021 Best International fashion Award – Дубай 

- Почитна награда на Община  Дженцано  „INFIORATA“ 2022 – Италия 

- “GOLDEN LADY” 2022 Best Couture Designer  – Дубай. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      

Против: 2       

Възд.се: 1                           

 

 

          Председател на Общински съвет Раковски:  

 

 /Рангел Матански/ 
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1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – против 

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 № 643 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

 

Относно: Даване на предварително съгласие за извършване на строеж на Обект: „Ново 

ниско свободно, основно застрояване – НОВО ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ С 

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РЕНТГЕН И АПТЕКА“, в УПИ XVII – 3019, болница, кв. 1 по ПУП на гр. 

Раковски, кв. Ген. Николаево, община Раковски, област Пловдив, за нуждите на 

общинското търговско дружество - „МБАЛ–Раковски” ЕООД, гр. Раковски, ул. „Михаил 

Добромиров“ № 1. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16 от Наредба за реда за 

учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на 

правата на собственост на Община Раковски в търговски дружества 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие за процедиране на технически 

проект и изпълнение на строително-монтажните работи на Обект: „Ново ниско 

свободно, основно застрояване – НОВО ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 

РЕНТГЕН И АПТЕКА“ за нуждите на „МБАЛ–Раковски” ЕООД, гр. Раковски, ул. „Михаил 

Добромиров“ № 1 в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.3019, за който е образуван УПИ XVII в 

квартал 1 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, с площ на имота 2758667 кв. м., Актуван с акт за общинска собственост № 

197/08.06.2010 г. 

 

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие след изпълнение на строително-

монтажните работи на Обект: „Ново ниско свободно, основно застрояване – НОВО 

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РЕНТГЕН И АПТЕКА“, да бъде изчислена 

оценката на недвижимия имот с цел включването му (апорт) в капитала на „МБАЛ–

Раковски” ЕООД, гр. Раковски. 

              

 3. Общински съвет дава съгласие остатъкът от средствата по ПМС № 

326/12.10.2021 година в размер на 353 846,00 лв. да бъдат предоставени на МБАЛ 

„Раковски“ ЕООД за изпълнение на горецитирания обект. 

 

 Бюджет-2022 да бъде актуализиран по следния начин: 

 

 От дейност 2122 Общинска администрация“ 

 §§10-98 Други разходи, некласифицирани в други параграфи        (-)353 846 лв 

 В Дейност 2469 Други дейности по здравеопазването 

 §§55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятие        (+)353 846 лв 

  

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

предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето Решение.  

 

           
МОТИВИ: „МБАЛ–Раковски” ЕООД, гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1 е 

еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.  

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

 Болничното заведение се намира на територията на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 

501.3019, за който е образуван УПИ XVII в квартал 1 по кадастрален и регулационен план 

на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, с площ на имота 2758667 кв. м., Актуван с 

акт за общинска собственост № 197/08.06.2010 г. Имотът е включен в капитала на 

дружеството.  

 „МБАЛ–Раковски” ЕООД, гр. Раковски е сред модерните и развиващи се 

болнични заведения, като към настоящия момент възможността е да бъде проектирана 

и изградена нова самостоятелна сграда в имота за нуждите му, а именно НОВО 

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РЕНГЕН И АПТЕКА.  

 Обхватът на проекта е: Ново Инфекциозно отделение със самостоятелни 

входове за изписване и прием на болни, 12 бр. стаи за по две болнични легла със 

санитарен възел към тях; 2 бр. лекарски кабинети със санитарен възел към тях; 1 бр. стая 

за прием; Необходимата площ е 500 м2. 

Помещение за рентгенов блок със самостоятелни вход и изход, санитарен възел и други 

необходимо помещения с необходима площ 50 м2.  

Помещение за аптека със самостоятелни вход и изход, санитарен възел и други 

необходими помещения с необходима площ 50 м2. 

 Общински съвет – Раковски, в качеството му на орган, който упражнява правата 

на собственик на общината в едноличното търговско дружество и съответно собственик 

на поземления имот, следва да приеме решение, с което да изрази съгласие за 

процедиране на техническия проект и изпълнение на строително-монтажните работи и 

благоустрояването на прилежащия терен. 

 

 

  

 

 

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 № 644 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2022 г.”  приета с Решение № 483 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. и учредяване на безвъзмездно право на 

ползване в полза на „Народно читалище – Честолюбие – 2010 г.“ върху помещения част 

от Сграда, находяща се в гр. Раковски, общ. Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 39, ал. 2 и ал. 

5 от ЗОС, чл. 46, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски във връзка с § 4, ал. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за народните читалища 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат включени в раздел VI. 

„Учредяване право на ползване върху имоти- общинска собственост“ на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, 

приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г., следните помещения:  

 СТАЯ № 5 с площ от 16,4 кв. м., СТАЯ № 6 с площ от 15,9 кв. м. и СТАЯ № 11 с площ 

от 5,6 кв. м. ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, 

находящи се на Първи етаж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

792/05.07.2001 г., целия с площ от 464 кв.м., представляващ част от Административна 

сграда, ситуирана в УПИ V-497 в квартал 144 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, 

Нов център, ул. Г. Р. № ***а.  

 

 2. Общински съвет – Раковски учредява безвъзмездно право на ползване върху 

СТАЯ № 5 с площ от 16,4 кв. м., СТАЯ № 6 с площ от 15,9 кв. м. и СТАЯ № 11 с площ от 5,6 

кв. м. ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата, находящи се 

на Първи етаж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 792/05.07.2001 г., целия 

с площ от 464 кв.м., представляващ част от Административна сграда, ситуирана в УПИ 

V-497 в квартал 144 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, Нов център, ул. Г. Р. № ***а в 

полза на „Народно читалище – Честолюбие – 2010 г.“, ЕИК 17595****, със седалище и 

адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Д. № *, 

представлявано от Председателя - Александър Венков Алексиев. 

 

 3. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде сключен Договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване между Община Раковски (учредител) и 

„Народно читалище – Честолюбие – 2010 г.“, ЕИК 17595****, със седалище и адрес на 

управление: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Д. № *, представлявано от 

Председателя - Александър Венков Алексиев (ползвател) за подробно описаните в точка 

2 от настоящето Решение помещения и части от сграда за срок от 5 (пет) години.  

 

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

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-1164-

4/15.07.2022 г. от Александър Венков Алексиев – Председател на „Народно читалище – 
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Честолюбие – 2010 г.“, ЕИК 17595****, със седалище и адрес на управление: обл. 

Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Д. № *, с което изразява желание Читалището 

да ползва безвъзмездно помещения, част от Административна сграда, ситуирана в УПИ 

V-497 от кв. 144 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, Нов център, с административен 

адрес ул. Г. Р. № ***а. 

 Читалището е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

както и в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата и като 

такова извършва всички свои дейности с цел задоволяване потребностите на 

гражданите. В читалището е изградена и библиотека, отново вписани с Регистъра на 

обществените библиотеки, поддържаща необходимия брой библиотечни документи.  

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 16      

Против: 0       

Възд.се: 5                           

 

 

         Председател на Общински съвет Раковски: 

 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за   

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3.Любов Степановна Кориновска– възд.се 

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 – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

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 № 645 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. във връзка с отдаване под наем на терен – 

публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 

7 от Закона за общинската собственост и чл. 14 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ 

във връзка с т. 9, буква б) от Приложение 2 към НРПУРОИ  

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в раздел IV 

„Описание на имотите, които Общината предлага за управление и отдаване под наем“ 

на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2022 г.”, приета с Решение № 483, взето с Протокол 30/27.01.2022 г. следният имот – 

публична общинска собственост: 

 ТЕРЕН с площ от 15 кв. м., находящ се в уличното пространство (тротоар) срещу 

УПИ XIII-645 за магазин, между осови точки 210 – 211, в квартал 68 по Кадастрален и 

Регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед 

№ АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, за поставяне на 1 брой ВПС 

(временно преместваемо съоръжение) по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно Схема за 

поставяне одобрена с Решение № 6, взето с Протокол № 30/31.08.2022 г. на ЕСУТ при 

Община Раковски. 

 2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, ТЕРЕН с площ от 15 кв. м., находящ се в 

уличното пространство (тротоар) срещу УПИ XIII-645 за магазин, между осови точки 210 

– 211, в квартал 68 по Кадастрален и Регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, 

обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община 

Раковски, за поставяне на 1 брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) по реда 

на чл. 56 от ЗУТ, съгласно Схема за поставяне одобрена с Решение № 6, взето с 

Протокол № 30/31.08.2022 г. на ЕСУТ при Община Раковски. 

 3. Отдаването под наем на терена, подробно описан в т. 1 и т. 2 от настоящето 

решение, да бъде за срок от 10 (десет) години. 

 4. Общински съвет - Раковски определя следните тръжни условия: 

 теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение 

– „Павилион за търговска дейност“, което да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ 

и Схема за поставяне одобрена с Решение № 6, взето с Протокол № 30/31.08.2022 г. на 

ЕСУТ при Община Раковски. 

 5. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна наемна цена в размер 

на 7 /седем/ лева за кв. м., съгласно т. 9, буква б) от Приложение 2 към Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 6. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение. 
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МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94И-1645-

1/10.08.2022 г. от И. М. С., с адрес: област Пловдив, община Раковски, село Белозем, ул. 

Е. П. № * относно искане за наемане на терен с площ от 15 кв. м. за поставяне на ВПС – 

Павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в уличното пространство 

(тротоар) срещу УПИ XIII-магазин, между осови точки 210 – 211, в квартал 68 по 

Кадастрален и регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, съгласно 

изготвена Схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ. 

 

  

 

 

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 – възд. се 

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 № 646 

 

 
Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2022 г.”  приета с Решение № 483 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. във връзка с учредяване на безвъзмездно 

право на ползване в полза на СДРУЖЕНИЕ „ШАХМАТЕН КЛУБ „ТРАКИЕЦ“ върху 

помещение, представляващо част от Сграда, находяща се в гр. Раковски, общ. 

Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 39, ал. 2 и ал. 

4 от ЗОС, чл. 46, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в раздел VI. 

„Учредяване право на ползване върху имоти- общинска собственост“ на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, 

приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г., следният имот – частна общинска собственост:  

 СТАЯ № 12, с площ от 32,2 кв. м., ведно с прилежащите идеални части от общите 

части на сградата, находяща се на първи етаж на Административна сграда, построена 

в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.497, за който е образуван УПИ V в квартал 144 по ПУП на гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 

7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски. Съседи на поземления имот: поземлен 

имот № 502.2466 на Община Раковски; поземлен имот № 502.9651 Улица на Община 

Раковски; поземлен имот № 502.9649 Улица на Община Раковски; поземлен имот № 

502.496 на Орден на Братят Францискани Конвенруали и др.  

   

 2. Общински съвет – Раковски учредява безвъзмездно право на ползване върху 

СТАЯ № 12, с площ от 32,2 кв. м., ведно с прилежащите идеални части от общите части 

на сградата, находяща се на първи етаж на Административна сграда, построена в 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.497, за който е образуван УПИ V в квартал 144 по ПУП на гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 

7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски. Съседи на поземления имот: поземлен 

имот № 502.2466 на Община Раковски; поземлен имот № 502.9651 Улица на Община 

Раковски; поземлен имот № 502.9649 Улица на Община Раковски; поземлен имот № 

502.496 на Орден на Братят Францискани Конвенруали и др., в полза на „ШАХМАТЕН 

КЛУБ „ТРАКИЕЦ“ СДРУЖЕНИЕ“ с ЕИК 20692****, със седалище и адрес на управление: 

обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Г.Д.  № *, представлявано от Председателя 

- Венко Милков Шарков. 

 

 3. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде сключен Договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване между Община Раковски (учредител) и 

„ШАХМАТЕН КЛУБ „ТРАКИЕЦ“ СДРУЖЕНИЕ“ с ЕИК 20692****, със седалище и адрес на 

управление: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Г.Д. № *, представлявано от 

Председател - Венко Милков Шарков (ползвател) за подробно описаното в точка 1 и 
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точка 2 от настоящето Решение помещение и идеални части от сграда за срок от 1 

(една) година.  

 

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

 

 

 МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-3330-

1/09.08.2022 г. от Венко Милков Шарков – Председател на СДРУЖЕНИЕ ШАХМАТЕН КЛУБ 

„ТРАКИЕЦ“ с ЕИК 20692****, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. 

Раковски, гр. Раковски, ул. Г.Д. № *, с което изразява желание Сдружението да ползва 

безвъзмездно помещение от 32,2 кв.м., находящо се на първи етаж на 

Административна сграда, ситуирана в УПИ V-497 в квартал 144 по плана на гр. 

Раковски, общ. Раковски, Нов център, с административен адрес ул. Г. Р. № ***а. 

Сградата е частна общинска собственост по силата на Акт за общинска собственост 

№ 792/05.07.2001 г.  
 „ШАХМАТЕН КЛУБ „ТРАКИЕЦ“ е самостоятелно сдружение, което извършва 

дейност в обществена полза, като разпространява усвояването и практикуването на 

шахмат, организира групи и потготвя състезатели и отбори за участие във вътрешни и 

международни състезания и турнири.  

 

 

  

 

 

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 № 647 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 483 на Общински съвет – 

Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. и отдаване под наем на терен – частна 

общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 

7 от Закона за общинската собственост и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ 

във връзка с т. 9, буква б) от Приложение 2 към НРПУРОИ 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в раздел IV 

„Описание на имотите, които Общината предлага за управление и отдаване под наем“ 

на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

за 2022 г.”, приета с Решение № 483, взето с Протокол 30/27.01.2022 г. следният терен – 

частна общинска собственост: 

 ТЕРЕН с площ от 10 кв. м., находящ се в УПИ I-972,1618 за зеленина в квартал 99 по 

Кадастрален и регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски и изменен 

със Заповед № АБ-102/20.07.2000 г. на Кмета на Община Раковски, за поставяне на 1 

брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно 

Схема за поставяне одобрена с Решение № I, взето с Протокол № 32/14.09.2022 г. на 

ЕСУТ при Община Раковски. 

 2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез 

провеждан на публичен търг с явно наддаване ТЕРЕН с площ от 10 кв. м., находящ се в 

УПИ I-972,1618 за зеленина в квартал 99 по Кадастрален и регулационен план на с. 

Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на 

Кмета на Община Раковски и изменен със Заповед № АБ-102/20.07.2000 г. на Кмета на 

Община Раковски, за поставяне на 1 брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) 

по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно Схема за поставяне одобрена с Решение № I, взето с 

Протокол № 32/14.09.2022 г. на ЕСУТ при Община Раковски. 

 3. Отдаването под наем на терена, подробно описан в т. 1 и т. 2 от настоящето 

решение, да бъде за срок от 10 (десет) години. 

 4. Общински съвет - Раковски определя следните тръжни условия: 

 теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение 

– „Павилион за търговска дейност“, което да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ 

и Схема за поставяне, одобрена с Решение № I, взето с Протокол № 32/14.09.2022 г. на 

ЕСУТ при Община Раковски. 

 5. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна наемна цена в размер 

на 7 /седем/ лева за кв. м., съгласно т. 9, буква б) от Приложение 2 към Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Раковски /НРПУРОИ/. 

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

 

  

mailto:obs@rakovski.bg


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

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94А-1170-

1/18.08.2022 г. от А. С. С., с адрес: област Пловдив, община Раковски, село Белозем, ул. 

Т. № ** относно искане за наемане на терен с площ от 10 кв. м. за поставяне на ВПС – 

Павилион за търговска дейност, находящ се в УПИ I-972,1618 за зеленина в квартал 99 по 

Кадастрален и регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски и изменен 

със Заповед № АБ-102/20.07.2000 г. на Кмета на Община Раковски. 

 Съгласно Акт за общинска собственост № 597/26.07.2000 г. имотът е частна 

общинска собтвеност, като в тази връзка е изготвена Схема за поставяне по реда на чл. 

56 от ЗУТ. 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      

Против: 0       

Възд.се: 3                           

 

 

          Председател на Общински съвет Раковски: 

 

           /Рангел Матански/ 

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 648 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2476, находящ 

се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив 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. 6, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2476, за който е образуван УПИ I-449,2476 в квартал 24 по 

кадастрален и регулационен план на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, 

одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет - 

Раковски и изменен със Заповед № АБ-49/26.06.2009 г. и Заповед № АБ-73/13.07.2022 г. на 

Кмета на Община Раковски, площ на имота 94 кв. м., УПИ I-449,2476 има площ 491 кв. м. 

и е отреден за „Жилищно застрояване”, при съседи на имота: Поземлен имот № 502.449 

на Г. Й. Т.-Т. и др., Поземлен имот № 502.450 на наследници на Г. В. К. и др., Поземлен 

имот № 502.9525 – Улица на Община Раковски.  

 

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

предприеме последващи действия за изпълнение на настоящето решение.  

          
 

МОТИВИ: С Решение № 572, взето с Протокол № 33/26.05.2022 г. на редовно заседание 

на Общински съвет – Раковски е дадено съгласие за изменение на кадастрален план 

за поземлен имот № 62075.502.9525 и на ПУП-ПР за УПИ I-449 в квартал 24 и на квартал 24 

по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето 

с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски и изменен със Заповед № 

АБ-49/26.06.2009 г. на Кмета на Община Раковски и за сключване предварителен 

договор за продажба по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ, с който Община Раковски 

се задължава да прехвърли правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен 

№ 62075.502.2476 и с проектна площ от 94 кв. м. на Г. Й. Т.-Т. и Я. Г. Т., и двамата с 

постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Р.Д. № **. 

 Предварителният договор е сключен с Г. Й. Т.-Т. и Я. Г. Т., като всички дължими 

суми са заплатени от купувачите и има влязла в сила Заповед № АБ-73/13.07.2022 г. на 

Кмета на Община Раковски, с която е одобрен Проектът за изменение на кадастралния 

план и на ПУП-ПР.  

  

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. „България“ №1, тел.: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

 

 

 

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

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 649 

 

 
Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2510, находящ 

се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив 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. 6, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2510, за който е образуван УПИ XXIX-2473,2510 в квартал 40 по 

кадастрален и регулационен план на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, 

одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 88, взето с 

Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски и изменени със Заповед № АБ-

161/18.12.2020 г. и Заповед № АБ-81/01.08.2022 г. на Кмета на Община Раковски, имота е 

с площ от 42 кв. м., УПИ XXIX има площ 390 кв. м. и е отреден за „Жилищно 

застрояване”, при съседи на имота: Поземлен имот № 502.386 на Н. В. Д., Поземлен 

имот № 502.2473 на В. А. Д. и др., Поземлен имот № 502.9533 – Улица на Община 

Раковски. 

 

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

предприеме последващи действия за изпълнение на настоящето решение.  

 

 
МОТИВИ: С Решение № 573, взето с Протокол № 33/26.05.2022 г. на редовно заседание 

на Общински съвет – Раковски е дадено съгласие за изменение на кадастрален план 

за поземлен имот № 62075.502.9533 и на ПУП-ПР за УПИ XXIX–2473 в квартал 40 и на 

квартал 40 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед 

№ 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София - кадастър и Решение № 88, взето с Протокол № 

7/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски и изменен със Заповед № АБ-161/18.12.2020 

г. на Кмета на Община Раковски - регулация и за сключване предварителен договор за 

продажба по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ, с който Община Раковски се 

задължава да прехвърли правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 

502.2510 и проектна площ от 42 кв. м. на Й. А. Д. и В. А. Д., и двамата с постоянен адрес 

гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Р.К. № **. 

 Предварителният договор е сключен с В. А. Д. и наследниците на Й. А. Д., 

съгласно приложено Удостоверение за наследници с изх. № АОУ-786/27.05.2022 г., 

всички дължими суми са заплатени от купувачите и има влязла в сила Заповед на Кмета 

на Община Раковски за одобрение на Проекта за изменение на кадастралния план и 

на ПУП-ПР.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. „България“ №1, тел.: 03151 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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. „България“ №1, тел.: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 650 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост от частна общинска собственост /ЧОС/ в 

публична общинска собственост /ПОС/ на Административна, делова сграда - 

кметство, със застроена площ 128 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 48948.501.317, 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 и на Сграда-Здравен дом, със 

застроена площ 147 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 190, за който е образуван 

УПИ X „Кметство и здравен дом“, в квартал 31 по кадастрален и регулационен план на 

с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-101/05.12.2001 г. 

на Кмета на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Общински съвет – Раковски обявява за публична общинска собственост 

следните имоти:  

 1. Административна, делова сграда – кметство, с № 48948.501.317.1, със 

застроена площ 128 кв. м., брой етажи 2, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 48948.501.317, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, обл. 

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

РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма 

данни за изменение, Адрес на поземления имот: с. Момино село, ул. П. № **, Площ 

1944 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 

ползване: За обект комплекс за здравеопазване, Предишен идентификатор: няма, 

Номер по предходен план: 198, квартал 32, парцел I-198, Съседи: 48948.501.577, 

48948.501.315, 48948.501.316, 48948.501.583, 48948.501.582.  

 2. Сграда-Здравен дом, със застроена площ 147 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с планоснимачен № 190, за който е образуван УПИ X в квартал 31 по кадастрален 

и регулационен план на с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със 

Заповед № АБ-101/05.12.2001 г. на Кмета на Община Раковски, УПИ X има площ 2260 кв. 

м. и е отреден за „Кметство и здравен дом“, при граници и съседи: север: УПИ XI-191 и 

УПИ IX-192, изток, юг и запад – улици. 

 

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

предприеме последващи действия за изпълнение на настоящето Решение.  

 

 
МОТИВИ: Община Раковски е допустим бенефициент по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към М07 – 

„Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“. 
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 На 22.07.2022 г. беше публикувана Заповед № РД09-844 на Ръководителя на 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. за утвърждаване на насоки за 

кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Крайният срок за 

кандидатстване е до 23:59 ч. на 25 ноември 2022 г. 

 Съгласно Насоките за кандидатстване максималният размер на общите 

допустими разходи за едно проектно предложение по процедурата не може да 

надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за един кандидат община. Не е 

предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за конкретен проект на 

община.  

 Максималният размер на БФП е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта. 

 Един кандидат може да подаде едно проектно предложение по обявената 

процедура. В проектното предложение може да бъдат включени няколко обекта 

(сгради). 

 Предоставянето на публичен ресурс, в това число безвъзмездна финансова 

помощ от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да 

е съобразено с правилата за държавна помощ, като се отчита принципната 

недопустимост на държавните помощи и възможните хипотези на съвместимост, които 

Договорът за ЕС, Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 

Регламентите и националното законодателство предвиждат. 

 Когато инвестициите са общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне се 

извършват административни услуги в сгради, които се използват от администрацията на 

общината: 

 Съгласно Известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, 

посоченото в чл. 107, параграф 1 от ДФЕС (за краткост Известието) (2016/С 262/01), 

публичното финансиране на инфраструктура попада в приложното поле на правилата 

за държавните помощи доколкото инфраструктурата се ползва за изпълнението на 

стопански дейности.  

 Съгласно т. 207 от Известието в случай на смесено ползване на 

инфраструктурата, „нейното финансиране може да попадне изцяло извън правилата 

за държавни помощи, при условие, че стопанското използване остава само 

спомагателно, т.е. дейност, която е пряко свързана и необходима за експлоатацията на 

инфраструктурата или неразривно свързана с нейната основна нестопанска 

употреба. Обхватът на спомагателните стопански дейности трябва да бъде ограничен 

спрямо капацитета на инфраструктурата (използването на инфраструктурата за 

стопански цели може да се счита за спомагателно, когато заделеният всяка година 

капацитет за тази дейност не надхвърля 20 процента от общия годишен капацитет на 

инфраструктурата).” 

 Управляващият орган на ПСРС 2014 – 2020 г. приема, че наличието на дребни по 

размер стопански обекти (например магазини, заведения, пощенски офиси, малки 

лекарски практики, пенсионерски клубове и др.) няма да промени характера на 

финансираната инфраструктура, ако помещенията, които не се използват за 

осъществяването на обичайните дейности на администрациите да се извършват 

административни услуги, са ограничени по размер и заемат само малка площ от 

общата площ на сградите. В тази връзка и съответствие с пар. 207 от известието, 

мерките за енергийна ефективност на такива сгради ще попаднат извън обхвата на 
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правилата за държавни помощи, в случай че помещенията, ползвани за стопанска 

дейност надвишават 20% от общата разгъната площ на сградата. 

 В случай, че площта на стопанските обекти превишава 20% от площта на 

сградата - обект на подпомагане, не се предоставя финансиране с БФП по 

процедурата. 

 Община Раковски има желание да кандидатства за подпомагане по процедура 

чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г. за сградите построени в парцелите, отредени за 

Кметства на територията на село Момино село и село Болярино. 

 Съгласно Акт за публична общинска собственост № 194 от 09.11.1999 г. и 

приложената Скица № 15-1059399-13.09.2022 г., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

48948.501.317, 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, с площ 1944 кв. м., за който е отреден 

УПИ I „Парцел за здравен дом“, са построени четири сгради: Административна, делова 

сграда - кметство, със застроена площ 128 кв. м., брой етажи: 2; Селскостопанска 

сграда – навес, със застроена площ 73 кв. м.; Селскостопанска сграда – навес, със 

застроена площ 56 кв. м. и Селскостопанска сграда – навес, със застроена площ 6 кв. 

м. На основание Решение № 380, взето с протокол № 20/18.04.2001 г. на Общински съвет 

– Раковски част от Административната сграда - кметство, е преминала в частна 

общинска собственост, като обектите от тази част към настоящия момент се ползват за 

здравни нужди.  

 Съгласно Акт за публична общинска собственост № 197 от 04.01.2000 г. и 

приложената Скица № 44/13.09.2022 г. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 190, за който е образуван 

УПИ X, с площ 2260 кв. м., отреден за „Кметство и здравен дом“, в квартал 31 по 

кадастрален и регулационен план на с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

одобрен със Заповед № АБ-101/05.12.2001 г. на Кмета на Община Раковски, са 

построени три сгради: Административна сграда, със застроена площ 68 кв. м.; Сграда-

Здравен дом, със застроена площ 147 кв. м. и Паянтова сграда, със застроеа площ 8 кв. 

м. На основание Решение № 380, взето с протокол № 20/18.04.2001 г. на Общински съвет 

– Раковски Сграда-Здравен дом, със застроена площ 147 кв. м., е преминала в частна 

общинска собственост. 

 Съгласно насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.020 – 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност” обект на финансиране са общински сгради (имотите 

съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Общинска собственост са 

имотите и вещите, определени със закон”), в които се предоставят обществени услуги 

(услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието 

предоставяне се извършват административни услуги, в сгради, които се използват от 

администрацията на общината...). Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската 

собственост: „Публична общинска собственост са имотите, предназначени за 

изпълнение функциите на органите на местното самоуправление и местната 

администрация”. 

 Интересите на местната общност и желанието на Община Раковски е да се 

извърши ремонт на двете сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, 

което може да се изпълни с безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г.  

 Съгласно подробно описаните изисквания за кандидатстване по посочената 

процедура, сградите следва да бъдат публична общинска собственост, с 
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предназначение предоставяне на административни услуги, като наличието на 

помещения, които не се използват за осъществяването на обичайните дейности на 

администрациите, не трябва да надвишава 20% от общата разгъната площ на сградата. 

 В тази връзка са назначени Комисии със Заповед № ДЗ-146/15.09.2022 г. и 

Заповед № ДЗ-147/15.09.2022 г. на Татяна Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски, 

които да извършат проучване по документи и на място относно реално използваната 

площ за здравни услуги в процесните Административна, делова сграда - кметство, със 

застроена площ 128 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

48948.501.317, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив и Сграда-

Здравен дом, със застроена площ 147 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 190, за 

който е образуван УПИ X „Кметство и здравен дом“, в квартал 31 по кадастрален и 

регулационен план на с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив. 

 За резултатите от извършените проверки, Комисиите са съставили Протоколи, 

видно от които реално използваната площ за здравни нужди, не надхвърля 20% от 

общата разгъната площ на процесните сгради.  

 

 

 

 

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 № 651 

 

 
Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне за преимуществено ползване на моторно превозно средство – 

училищен автобус – частна общинска собственост в полза на ПГ „Петър Парчевич“ гр. 

Раковски и ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски, община Раковски. 

 

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

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

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

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

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

Договор № Д01-170/05.10.2015 г. между Министерството на образованието и науката и 

Община Раковски 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Определя ПГ „Петър Парчевич“, гр. Раковски, община Раковски и ОУ „Христо 

Ботев“, гр. Раковски, община Раковски за преимуществени ползватели на моторно 

превозно средство – автобус, марка „ФОЛКСВАГЕН“, модел „Крафтер 2.0 TDI” с 10+1 

места, с регистрационен № PB****** и балансовата му стойност, която ще бъде 

изчислена към момента на сключване на договор. 

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

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

директорите на съответната институция. 

 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор с Директорите на ПГ 

„Петър Парчевич“ гр. Раковски, община Раковски и ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски, 

община Раковски за безвъзмездно ползване и управление на моторно превозно 

средство марка „ФОЛКСВАГЕН“, модел „Крафтер 2.0 TDI” с 10+1 места, с 

регистрационен № PB******. В Договора да бъде записано, че моторното превозно 

средство ще се използва от училищните институции спрямо утвърдените графици и 

определени курсове, в зависимост от съответните нужди.  

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

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

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

включване в Списъка на средищните детски градини и училища. 

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

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

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

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

          
 

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

училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и 

контролират безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и 

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

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

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

осигуряват средства от държавния бюджет.  
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 Със Заповед № РД 11-16/17.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката 

на Община Раковски е прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху 

движима вещ – частна държавна собственост, представляваща моторно превозно 

средство марка „ФОЛКСВАГЕН“, модел „Крафтер 2.0 TDI” с 10+1 места,, с 

регистрационен № CA******. 

 Подписан е договор с № Д01-170/05.10.2015 г. между Министерството на 

образованието и науката и Община Раковски, с които Общината е задължена да 

използва моторното превозно средство – автобус за превоз на ученици, обучаващи се в 

общинските училища, намиращи се на територията на Общината.  

 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

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 – 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   

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 

 
/г-жа Деяна Загорчева се въздържа от гласуване/ 
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  Р Е Ш Е Н И Е № 652 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен 

имот № 62075.503.9523, по плана на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, 

одобрен със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 год. на АГКК София и изменение на ПУП-ПР 

за УПИ III-67,231, в квартал 5 на кв. Парчевич, гр. Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 год. на Общински съвет – Раковски и 

изменен със Заповед № АБ-86/09.08.2010 год. на Кмета на Община Раковски и Заповед 

№ АБ-109/06.10.2011 год. на Мария Пенсова – ВрИФ Кмет на Община Раковки, и 

съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3, във връзка с 

ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на съседни урегулирани имоти. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 15, ал. 

3, и ал. 5 от ЗУТ 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет- Раковски дава предварително съгласие за изменение 

кадастрален план за поземлен имот № 62075.503.9523, по плана на гр. Раковски, 

Община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 год. на 

АГКК София и изменение на ПУП-ПР за УПИ III-67,231, в квартал 5 на кв. Парчевич, гр. 

Раковски, Община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с 

Протокол № 7/06.07.2004 год. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № 

АБ-86/09.08.2010 год. на Кмета на Община Раковски и Заповед № АБ-109/06.10.2011 год. 

на Мария Пенсова – ВрИФ Кмет на Община Раковки, съгласно приложеното 

Предложение (техническо задание). 

 

 2. Общински съвет- Раковски дава съгласие за сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ с Н. И. П., с постоянен адрес 

област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. Х.С. № ** за продажбата на 

поземлен имот № 502.231, с площ от 147 кв. м., за който се образува УПИ III-67,231,297, 
отреден за „жилищно строителство, магазин, хр. стоки и фриз. салон“, в квартал 5, по 

плана на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, за сумата от 9 

080,00 лева (девет хиляди и осемдесет лева) без ДДС, представляваща пазарна цена 

определена от независим лицензиран оценител. 

 

 3. Общински съвет- Раковски дава съгласие за сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ с Н. И. П., с постоянен адрес 

област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. Х.С. № ** за продажбата на част от 
поземлен имот № 62075.503.9523 – улица, за която част се образува поземлен имот с 

проектен № 502.297, с проектна площ от 17 кв. м., за който се образува УПИ III-

67,231,297, отреден за „жилищно строителство, магазин, хр. стоки и фриз. салон“, в 

квартал 5, по плана на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, за 

сумата от 1 050,00 лева (хиляда и петдесет лева) без ДДС, представляваща пазарна 

цена определена от независим лицензиран оценител. 

 

 4. Изработването и процедирането на Проекта за изменение на кадастралния 

план и ПУП-ПР да бъде извършено за сметка на Н. И. П., с постоянен адрес област 

Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. Х.С. № **. 
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 5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови 

действия по ЗУТ за изпълнение на настоящето решение.  

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е депозирано Заявление с вх. № 9471-

226-1/13.04.2022 год. от Н. И. П., с постоянен адрес област Пловдив, община Раковски, гр. 

Раковски, ул. Х.С. № **, с което представя Предложение (техническо задание), ведно със 

скица-предложение относно прилагане на уличната регулация за УПИ III-67,231 в 

квартал 5 по плана на кв. Парчевич, гр. Раковски, като за целта се измени кадастралния 

план на кв. Парчевич, гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив за поземлен имот 

№ 62075.503.9523, одобрен със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 год. на АГКК София и ПУП-

ПР за УПИ III-67,231, в квартал 5 на кв. Парчевич, гр. Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 год. на Общински 

съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-109/06.10.2011 год. на ВрИФ Кмет на 

Община Раковки. Заявителят желае да закупи от Община Раковски част от поземлен 

имот № 62075.502.9523 – улица пред лицето на имота си и поземлен имот № 503.231, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3341. Срокът по чл. 208 от ЗУТ е 

изтекъл. 

 Поземлен имот 62075.503.9523 - улица е публична общинска собственост. 

По силата на Нотариален акт за придобит недвижим имот по обстоятелствена проверка 

№ 126, том 17, дело 7856/75 г., Н. И. П. е собственик на поземлен имот № 62075.503.67 

(към 1975 г. имот с планоснимачен № 16, в квартал 14), с площ 1741 кв. м., по 

кадастрален план на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен 

със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, за който 

е образуван УПИ III-67,231, в квартал 5, с площ от 1904 кв. м. по регулационен план на кв. 

Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с 

Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-

86/09.08.2010 г. на Кмета на Община Раковски и Заповед № АБ-109/06.10.2011 г. на 

Мария Пенсова – ВИФК на Община Раковски, съгласно Заповед № ДЗ-172/09.09.2011 г. 

на Кмета на Община Раковски.  

 С изменение на регулационния план на кв. Парчевич със Заповед № АБ-

109/06.10.2011 г. на Мария Пенсова – ВИФК на Община Раковски, за поземлен имот № 

503.67, собственост на Н. И. П. и поземлен имот № 503.231, с площ от 147 кв. м., 

собственост на Община Раковски, е отреден общ УПИ III-67,231, с площ от 1904 кв. м.  

 Предложението за изменение на кадастралния план се състои в следното:  

 Променя се границата на поземлен имот 503.9523 пред лицето на УПИ III-67,231 в 

кв. 5, като същата минава по заснета уличната регулационна линия. Образува се нов 

поземлен имот 503.297 за площта, затворена между границите на поземлен имот 503.67 

и уличната регулационна линия на УПИ III-67,231 в кв.5. Новият поземлен имот се записва 

на Община Раковски и е с площ 17 кв.м. 

 Предложението за изменение на ПУП-ПР се състои в следното:  

             1/ Образуване на нов УПИ III-67,231,297 в кв. 5, който се отрежда за поземлен 

имот № 503.67, поземлен имот № 503.231 и новообразувания поземлен имот 503.297. 

             2/ Не се променят другите параметри за УПИ III-67,231 в кв. 5 спрямо състоянието 

преди изменението. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

Против: 0       

Възд.се: 0                           
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          Председател на Общински съвет Раковски: 

 

           /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 № 653 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изменение на Кадастрален план и 

на ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2387, за който е образуван УПИ II-2387, ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ № 2173, за който е образуван УПИ III-2173 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9668 – улица, в 

квартал 151 по Кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 88, 

взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. и изменени със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. и 

Заповед № АБ-71/20.05.2016 г. на Кмета на Община Раковски. 

 

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

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет- Раковски дава предварително съгласие за изменение на 

Кадастрален план и на ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2387, за който е образуван 

УПИ II-2387, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2173, за който е образуван УПИ III-2173 и ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ № 502.9668 – улица, в квартал 151 по Кадастрален и регулационен план на гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. 

на АГКК София и Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. и изменени със 

Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. и Заповед № АБ-71/20.05.2016 г. на Кмета на Община 

Раковски, съгласно приложените Предложение (техническо задание) и Скица-

предложение.  

 

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

предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето Решение.  

 

 

МОТИВИ: Със Заповед № АБ-71/20.05.2016 година на Кмета на Община Раковски е 

одобрено изменение на кадастралния и регулационния план на гр. Раковски, общ. 

Раковски, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 

88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г., за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2387, в чиито граници е 

образувана улица-тупик с осови точки 1990 и 1991, в квартал 151. Целта на изменението 

е бил транспортен достъп до ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2385, за който е образуван УПИ 

XXIII-2385, в квартал 151.  

          Във връзка с по-ефективна поддръжка на улицата-тупик и едновременен достъп до 

поземлен имот № 502.2385 е необходимо изменение на плана за процесните имоти – 

общинска собственост - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2387, за който е образуван УПИ II-2387, 

отреден за „Жилищно застрояване“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2173, за който е образуван УПИ 

III-2173, отреден за „Жилищно застрояване“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9668 – улица, в 

квартал 151. 

          Изготвено е Предложение ведно със скица-предложение, както следва:  

          Заличава се съществуващата улица-тупик с осови точки 1990 и 1991, като се 

образува нова улица-тупик от площта и по западната граница на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 

502.2387, в квартал 151. Заличават се ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 502.2387, за който е 

образуван УПИ II-2387 и № 502.2173, за който е образуван УПИ III-2173.  

          От площта на улица-тупик с осови точки 1990 и 1991 и ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 

502.2387 и № 502.2173 се образува нов поземлен имот, обозначен с проектен № 
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502.2518, за който се образува УПИ II-2518, в квартал 151 на гр. Раковски, общ. Раковски, 

обл. Пловдив, който запазва отреждането за „Жилищно застрояване“. 

 В следствие на това се коригират границите на квартал 151. 

 

 

  

 

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 № 654 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изменение на Кадастрален план и 

на ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.60, за който е образуван УПИ VIII-60, в квартал 2 по 

кадастрален и регулационен план на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 88, 

взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и промяна границата 

на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.9521 – улица. 

 

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

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет- Раковски дава предварително съгласние за изменение на 

Кадастрален план и на ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.60, за който е образуван УПИ 

VIII в квартал 2 по кадастрален и регулационен план на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и 

Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, 

Площта на имота е 2704 кв. м., УПИ VIII има площ 2491 кв. м. и е отреден за Жилищно 

застрояване, при съседи: № 503.9517 Улица на Община Раковски, № 503.284 Поземлен 

имот на Община Раковски, № 503.285 Поземлен имот наследници на Г.  Т. П. и др., № 

503.263 Поземлен имот на С. Г. Й., № 503.9534 Улица на Община Раковски, № 503.9521 

Улица на Община Раковски и промяна границата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.9521 – 

улица на Община Раковски  

 

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

предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето Решение.  

 

 

МОТИВИ: На основание Акт за частна Общинска собственост № 4040/07.09.2016 г., 

Община Раковски е собственик на 961/2491 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 

503.60, за който е образуван УПИ VIII в квартал 2 по кадастрален и регулационен план на 

кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-

91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на 

Общински съвет – Раковски, Площта на имота е 2704 кв. м., УПИ VIII има площ 2491 кв. 

м. и е отреден за Жилищно застрояване. Останалите 1520/2491 идеални части от 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.60 са собственост на М. И. Б., по силата на Нотариален акт № 

61/11.06.2021 г.  

          Видно от приложената скица, за имота не е приложена уличната регулация.  

          С цел прекратяване на съсобствеността между Общината и частното лице – М. Б. 

е изготвено Предложение (Техническо задание) и Скица-предложение относно 

изработването на Проект за изменение на кадастрален и регулационен план за 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.60, за който е образуван УПИ VIII-60, в квартал 2 по кадастрален 

и регулационен план на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, което 

се състои в следното:  

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.60, за който е образуван УПИ VIII в квартал 2 по 

кадастрален и регулационен план на кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив се заличава от плана, като се разделя на два поземлени имота: проектен 

поземлен имот № 503.298, за който се образува УПИ X, с проектна площ 961 кв. м. и 
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проектен поземлен имот № 503.299, за който се образува УПИ VIII, с проектна площ 1530 

кв. м.  

          За проектните имоти се установява собственост по ½ идеална част върху всеки 

един от тях за Община Раковски и частното лице – Марийка Ботовска. 

          Регулационна линия пред лицето на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.60 се променя и 

минава по уличната регулационна линия, обозначена в Скицата-проект. 

          Запазва се устройствената зона „Жм“.  

 

 

  

 

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 № 655 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Даване на съгласие за изменение на кадастрален план за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

№ 502.9647 - улица и на ПУП-ПР за УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ XIV-9647, в квартал 

4 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 88, взето с 

Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, УПИ XIV има площ 392 кв. м. и 

е отреден за Озеленяване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 62а, ал. 3 от 

ЗУТ 

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие за изменение на кадастрален 

план за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9647 - улица и на ПУП-ПР за УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ УПИ XIV-9647, в квартал 4 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, 

общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК 

София и Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – 

Раковски, УПИ XIV има площ 392 кв. м. и е отреден за Озеленяване, при съседи: 

Поземлен имот № 502.502, Поземлен имот № 502.2142 и улица.  

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се проведе Обществено 

обсъждане, по реда на чл. 127, ал. 1, във връзка с промяна предназначението на 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-9647, в квартал 4 по кадастрален и регулационен 

план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-

91/27.12.2002 г. на АГКК София и Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на 

Общински съвет – Раковски, с площ 392 кв. м., отреден за Озеленяване, и да бъде 

изготвен Протокол, който да бъде приложен към последващото Предложение до 

Общински съвет за разрешаване Промяна предназначението на УПИ XIV-9647. 

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

предприеме всички законови действия по закон отностно извършване на процедурата.  

 

 

МОТИВИ: Община Раковски е собственик на УПИ XIV-9647, с площ 392 кв. м., отреден за 

Озеленяване в квартал 4 по регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински 

съвет – Раковски, по силата на Акт за частна общинска собственост № 532/15.05.2000 г.  

 Вече 18 год. от отреждането на горепосочения имот, не е реализирано 

озеленяване. Същият  имот се намира в кв. Секирово и около имота са образувани 

парцели за жилищно строителство. 

 В Община Раковски е постъпило заявление с вх. №26-3298-1/05.05.2022 год. от 

„МелисаДент-АИПППДМ“ ЕООД, ЕИК 20282****, с адрес гр. Пловдив, ул. С. № **, ет. *, 

представлявано от управителя д-р С. Х. за закупуване на имота с цел изграждане на 

стоматологичен кабинет. 

 Във връзка с горното е изготвено предложение (техническо задание) ведно със 

Скица-предложение за изработване на Проект за изменение на кадастрален план за 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9647 - улица и на ПУП-ПР за УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ 

XIV-9647, в квартал 4 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-4-91/27.12.2002 г. на АГКК София и 
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Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, УПИ 

XIV има площ 392 кв. м. и е отреден за Озеленяване, което се състои в следното: 

 От поземлен имот 502.9647 – улица се отделя площ и се образува проектен 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2517 по границите на УПИ XIV-9647, отреден  за Озеленяване в 

кв. 4. Поземленият имот – улица се генерира за останалата площ на поземлен имот 

502.9647, без промяна на номера на имота. 

 За проектен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2517 се образува нов УПИ XIV-2517, отреден 

за Обществено и делово обслужване в кв. 4. 

 Предложението е съобразено със съществуващата техническа инфраструктура 

и площта на улицата. 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      

Против: 2       

Възд.се: 1                           

 

 

          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 – против 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – против 

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 № 656 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Проект за 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 

03620.4.870, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „Кара Солук“, 

като се образува поземлен имот 4.870 за „Бензиностанция с АГКК, обслужваща сграда 

със ЗОХ, КТП, ЛПСОВ със задържателен резервоар, технологичен резервоар, 

резервоари за ПП нужди, паркинги за леки автомобили и ТИР” и Подробен устройствен 

план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно 

ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на 

обекта. 

 

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

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

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ РАЗРЕШАВА 

изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или 

отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, 

свързани с изграждането и/или ползването на обекта. 

 1.1. Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03620.4.870, 

находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес 

на поземления имот: местност Кара Солук, Площ: 8995 кв. м., Трайно предназначение 

на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, 

Предишен идентификатор: 03620.4.215; 03620.4.24, Номер по предходен план: 004215. 

 1.2. Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор № 03620.4.870 от земеделска земя в имот за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за 

прилагането му (ППЗОЗЗ), образуване на ПИ 4.870 „Бензиностанция с АГКК, 

обслужваща сграда със ЗОХ, КТП, ЛПСОВ със задържателен резервоар, технологичен 

резервоар, резервоари за ПП нужди, паркинги за леки автомобили и ТИР”, както и 

прокавране на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно 

ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на 

обекта.  

 1.3. Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – парцеларен 

план /ПУП-ПП/ за конкретен имот. 
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 1.4. Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.  

 1.5. Устройствени показатели:  Устройствена зона „Пп“ – предимно 

производствена с технически показатели:  

 Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤60% 

 Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤1,2 

 Минимална озеленена площ (Позел.) ≥30% 

 1.6. Контактна зона:  

 Поземлен имот с идентификатор 03620.4.232 – за селскостопански, горски, 

ведомствен път, публична общинска собственост на Община Раковски; Поземлен имот 

с идентификатор 03620.4.395 – за автомагистрала – дървавна собственост, Поземлен 

имот с идентификатор 03620.4.25 – Нива на Т. М. Ч. и Поземлен имот с идентификатор 

03620.4.23 – нива на И. И. Б.. 

 2. Проектът да се изработи при спазване на следните: 

 2.1. Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за 

неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските 

земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му.  

 2.2. На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се 

съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при 

необходимост - и със специализираните контролни органи.  

 2.3. Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.  

 2.4. Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. 

за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 22 декември 2003 

г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони.   

 2.5. Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на 

основание чл. 116а от ЗУТ.  

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

 2.7. Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, 

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

 2.8. Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ. 

 3. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

устройство на територията ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03620.4.870, находящ се 

в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на 

АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: 

местност Кара Солук, Площ: 8995 кв. м., Трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен 

идентификатор: 03620.4.215; 03620.4.24, Номер по предходен план: 004215 и Подробен 

устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на 

електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени 

за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или 

ползването на обекта.  

 4. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на „УНИ ЕНЕРДЖИ" 

ЕООД, ЕИК 17526****, със седалище и адрес на управление: ул. Ц. И. Ш. № **, при 

необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, 

водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно 

ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на 

обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, 

ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

 4.1 Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение. 
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 5. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което 

да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация 

- Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел 

„Съобщения от ТСУ“.  

 

 6. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация - Раковски е депозирано 
Заявление с вх. № 26-3335-1/26.08.2022 г. от арх. Т. С. Б., в качеството си на пълномощник 

на Г. Л. А. – управител на „УНИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 17526****, със седалище и адрес на 

управление: ул. Ц. И. Ш.  № **, град София, община София, област София, надлежно 

упълномощен с Пълномощно със заверка на подписите рег. № 4833/12.05.2022 г. на Р. Р. 

– нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, относно искане 

за одобряване на задание и разрешение за изработване на Одобряване на задание и 

разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03620.4.870, находящ се в с. Белозем, общ. 

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

със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на 

поземления имот: местност „Кара Солук“, като се образува поземлен имот 4.870 за 

„Бензиностанция с АГКК, обслужваща сграда със ЗОХ, КТП, ЛПСОВ със задържателен 

резервоар, технологичен резервоар, резервоари за ПП нужди, паркинги за леки 

автомобили и ТИР” и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или 

отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, 

свързани с изграждането и/или ползването на обекта. 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03620.4.870 е собственост на Дружеството 

– Заявител „УНИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 17526****, със седалище и адрес на управление: 

ул. Ц. И. Ш. № **, град София, община София, област София, по силата на Нотариален 

акт за покупко-продажба на недвижим имот № 53, том II, рег. № 2108, дело № 210 от 

15.07.2020 г., вписан под дв. вх. рег. № 16096/15.07.2020 г., вх. рег. № 16479/15.07.2020 г., Акт 

№ 180, том 45, дело № 9303/2020 г. на Служба по вписванията – гр. Пловдив и Нотариален 

акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, том II, рег. № 2109, дело № 211 от 

15.07.2020 г., вписан под дв. вх. рег. № 16097/15.07.2020 г., вх. рег. № 16480/15.07.2020 г., Акт 

№ 181, том 45, дело № 9304/2020 г. на Служба по вписванията – гр. Пловдив. 

 Желанието на Възложителя е да се създадат устройствени условия за 

осъществяване на строителство на бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда със 

ЗОХ, КТП, ЛЛСОВ със задържателен резервоар технологичен резервоар, резервоари за 

ПП нужди, сондажен кладенец, паркинги за леки автомобили и ТИР след промяна 

предназначението на земеделска земя – 03620.4.870 за неземеделски нужди и 

образуване на ПИ 4.870. 

 Към Молбата са приложени следните документи: 

- Копие на скица № 15-877966/25.09.2020 г.; 

- Копие на Решение № КЗЗ-11/15.07.2022 г. от Протокол № 11/15.07.2022 г. на 

Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието; 

- Копие на писмо с изх. № ОВОС-79-20/07.10.2021 г. от Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда 

и водите; 

- Копие на писмо с изх. № ОВОС-79-18/01.07.2021 г. от Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда 

и водите; 
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- Копие на Решение № ПВ-63-ПР/2021 г. на Регионална инспекция по околната 

среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда и водите; 

- Копие на писмо с изх. № ПУ-01-51/29.03.2021 г. от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ към Министерство на околната среда и водите; 

- Копие на Становище с рег. № 179/08.03.2022 г. от Районна служба – Пожарна 

безопасност и защита на населението - Раковски; 

- Скица-предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 

от Закона за устройство на територията; 

- Копие на писмо с изх. № 53-00-5770/25.05.2022 г. от Агенция „Пътна 

инфраструктура“; 

- Копие на СтановищепПО УРИ: 103000-3958/24.02.2022 г. на Сектор „Пътна 

полиция“; 

- Копие на Протокол от 01.12.2021 г. на Областно пътно управление - Пловдив; 

- Копие на писмо с изх. № 3728/24.01.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ 

ЕАД; 

- Копие на писмо с изх. № 21485/21.10.2020 г. от „ВиК“ ЕООД; 

- Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията. 

 Имотът се намира извън урбанизираната територия на село Белозем, като 

компетентният орган да разреши изработването на подробния устройствен план в 

посочените обхвати е Общински съвет – Раковски.  

  

 

  

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 1       

Възд.се: 6                           

 

 

 

          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 – възд. се  

13. Петко Димитров Колев – възд. се  

14. Стефан Йозов Пенсов – против 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се  

16. Георги Николов Тотов – възд. се  

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се  

21. Ангел Николов Кордов – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 657 

 
 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изменение на Кадастрален план и 

на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.501.245 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 48948.501.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 

г. на Изпълнителния директор на АГКК и на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.578 – улица – 

общинска собственост. 

 

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

 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова - ВРИФ Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински Съвет- Раковски дава предварително съгласие за изменение на 

Кадастрален план и на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.501.245, 

стар номер 101, квартал 27, УПИ II и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.501.246, 

стар номер 101, квартал 27, УПИ III, по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдид, одобрени със Заповед № РД-18-

7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК и на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.578 – 

улица – общинска собственост, съгласно приложените Предложение (техническо 

задание) и Скица-предложение.  

 

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

предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето Решение.  

      
 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило 

Заявление, Вх. № 94А-1282-1/07.09.2022 г. от А. П. А., с постоянен адрес обл. Пловдив, 

общ. Раковски, с. Момино село, ул. В. № **, относно искане разрешение за 

изработване на Проект за изменение на Кадастрален план и на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с идентификатор 48948.501.245 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.501.246 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Момино село, общ. Раковски, 

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

на АГКК и на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.578 – улица – общинска собственост.  

         От представените Предложение с обяснителна записка и скици-предложения е 

видно, че искането се състои в изменение на Кадастрален план и на ПУП-ПРЗ за 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.501.245 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

48948.501.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Момино село, 

общ. Раковски, обл. Пловдид, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, като се промени дворищно-регулационната линия 

между УПИ II-101 и УПИ III-101, в квартал 27 и северната улично-регулационна линия на 

УПИ III-101, като същата се постави по имотната граница в посока разширяване на 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.578 (ул. В.).  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. „България“ №1, тел.: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 

 

          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 – 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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
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Р Е Ш Е Н И Е № 658 
 

 

Взето с Протокол № 38/29.09.2022г. 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. А. С. Л., ЕГН: 580805****  и постоянен адрес с. Момино село, общ. Раковски ул. В. 

№ **, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. А. П. П., ЕГН: 460807**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. А. С. № 

** А, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. П. А. К., ЕГН: 321112**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № 

*, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. А. И. Р., ЕГН: 610702**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. С. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

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

**, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. М. И. Р., ЕГН: 880731**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. З. № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. Г. С. Щ., ЕГН: 380220**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. К. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. М. Д. М., ЕГН: 370124**** и настоящ адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № **, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. П. И. П., ЕГН: 640524**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Д. № *, 

в размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. А. М. С. , ЕГН: 400427**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Л. Д. 

№ *, в размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. А. А. Г., ЕГН: 420324**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Х. С. № 

**, в размер на 100 /сто/ лева. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

Против: 0        

Възд.се: 0                       

 

 

         Председател на Общински съвет Раковски: 

 

           /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 

 

mailto:obs@rakovski.bg

