
На вниманието на всички, които обичат туризма и пътешествията - Община 

Раковски съвсем скоро ще обяви учредяването на общинско туристическо друже-
ство. За повече подробности следете www.rakovskibg.com

Стряма празнува С музика и танци
проведе Се ежегодния общоСелСки Събор

Раковски с наРоден 
пРедставител

четете на стР. 2

пРедставяме ви 
кРемена пашкулова, 

заместник-кмет на 
община Раковски 

четете на стР. 3

за цъРквата и вяРата
интервю с отец Румен станев 

четете на стР.  4

на общоселски събоР в 
стРяма

през очите на народния поет 
никола Галунски

четете на стР. 5

театРална тРупа  
“ботевци”

интервю с г-ца лидия Гаджева 

четете на стР.  6

цена: 0,49 лв
юли - август 2009

брой 4

център за красота

гр. Раковски, Търговски център “Оазис”, тел.: 0888 328 594 

30% отстъпка
ТАЛОН ЗА

от 28 на       лева19

от цената на класически масаж/ цяло тяло/
важи за периода 18.08 - 13.09.2009 година

вестникът излиза с изключителната подкрепа на

от раковСки
06:10 ч. от секирово
06:40 ч. от Г.николаево
07:20 ч. от секирово
08:40 ч. от секирово
11:00 ч. от секирово
12:00 ч. от секирово
12:40 ч. от секирово
14:00 ч. от секирово
15:00 ч. от секирово
16:10 ч. от секирово
18:50 ч. от секирово

от пловдив
07:50 ч. през секирово
09:50 ч.
10:40 ч.
11:50 ч. през секирово
13:00 ч.
13:50 ч.
14:50 ч.
16:50 ч. през секирово
17:40 ч.
18:50 ч. през секирово
20:00 ч. през секирово

разпиСание на автобуСите
на „деливан” еоод

#

снимка: станислава петковакметът черпелийски води хорото на центъра в с. стряма

Успение Богородично
В средата на август всички християни, и католици и източно-православни, честваме Богоро-
дица, или Успение Богородично - най-голямото тържество на Дева Мария в литургическата 
година. 
Самият празник символизира приемането на божията майка с тяло и душа на Небето след 
настъпването на нейната биологична смърт.
Това е тайна на вярата - догма, свързана с тази на Непорочното Зачатие на Дева Мария, фор-
мулирана от Папа Пи ХII през 1950 година.
Самата Църква обаче вярва в тази тайна още от началото на своята история - „По този начин 
Великата Майка на Бога, неразривно свързана с Исус Христос накрая спечели Коронясването 
на Своето Величие, превъзмогвайки телесното разложение, победи Смъртта, както вече го 
беше направил Нейният Син, и бе възнесена с Душа и Тяло в славата на Небето, където блести 
като Царица от Дясната страна на Исус Христос - нейният Син.“ Благодарение на Неговите 
заслуги върху кръста, Дева Мария е била предварително опазена, чрез Божията Благодат, от 
Първородния грях и от всеки личен грях, което я прави достойна за Майка на Исус Христос - 
Богочовекът. Затова и ние, въпреки нашето забързано ежедневие, не забравяме да почетем 
този огромен и много величествен празник с тържествена Литургия и с молитви за здраве и 
живот на целия свят! Нека Дева Мария закриля всеки, който се уповава на нея и пази всички, 
които носят нейното прекрасно име - Мария! Честит Празник!!!
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След 80 години раковски отново има народен представител

кой е георги георгиев плачков? Човекът, бизнесменът, политикът
представяме ви накратко, с по няколко изречения, депутатът от 17 миР, област пловдив, и гражданин на община Раковски

Най-сетне се случи! Нужни бяха повече от седем-
десет години, за да бъде възможно нашия град 
да излъчи свой гражданин за народен представи-
тел! Упоритата и всеотдайна работа на акти-
вистите на ГЕРБ в града и областта даде своя 
резултат преди малко повече от месец, когато 
поставеният под номер 3 в изборната листа на 
ПП ГЕРБ за 17 МИР- Георги Плачков бе избран за 
депутат в 41-то Народно събрание. Последните 
новини гласят, че г-н Плачков ще вземе участие 
в работата на Комисията по земеделие и гори. И 
така, какъв човек е всъщност е новоизбраният 
депутат от Раковски, нека разберем повече за 
него:
„Бързай бавно” - това е мотото на Георги Пла-
чков от Раковски. Животът и професионална-
та му реализация до този момент не само го 
потвърждават, но и обясняват философията 
на неговото развитие. Започнало веднага след 
средното му образование като стаж по специ-
алността радио и телевизионна техника в сер-
виз в родния му град и продължило с кариера в 
частния бизнес.
На въпрос какво трябва да знаят избирателите 
ви за вас, Плачков отговаря, че е честен, всеот-
даен и отговорен към хората и към работата си. 
Доказва го с всеки един ден, откакто се грижи 
за собствения си бизнес. Имал съм трудни мо-
менти, разбира се – но никога не ми е минавало 
през ума да се отказвам. Причините са били ком-
плексни, не съм мислил само за себе си, а и за ра-
ботниците и семействата им, които разчитат 
на мен, обяснява Плачков. Всичко това заплаща 

с нито ден почивка през първите 10 години на 
бизнес-кариерата му. Но пък оценката е, че си 
е струвало.
Бизнесът му не спира да се развива, заедно с 
него децата му – дъщеря и син - порастват. Не 
успявах да бъда с тях по време на семейните 
почивки, оставаха само с майка си, но може би 
така се възпитаха в духа на непрестанно раз-
витие и днес виждам, че те са също като мен, 
казва Плачков. Малкият му син, Людмил, е на 21 
години и докато все още учи бизнесадминистра-
ция, работи в семейната фирма. Отскоро раз-
вива и своя. Като всички католици в Раковски, 
цени църковните празници, които събират цяло-
то семейство първо в храма в Секирово, след 
това – у дома.
Дъщерята Гергана завършва стопанско упра-
вление в Пловдивския университет и вече също 
активно се включва в бизнеса на родителите 
си. Само на 27 години, тя вече има семейство 
и дъщеричка. 6 месечната Полина е слабостта 
на кандидат-депутата. Признава, че по принцип 
трудно се усмихва, но внучката му е сред мал-
кото хора, които безпроблемно го карат да го 
направи.
След всичко, което е постигнал в работата и в 
семейството си, защо е започнал да се занимава 
с политика? 
Не мога да стоя на едно място, трябва непре-
къснато нещо да правя, да развивам, обяснява 
Плачков и допълва, че в началото дори не е било 
точно политика, а обществена дейност. През 
1999-та година представители на бизнеса в Об-

щина Раковски се събрахме и направихме Клуб 
на предприемача. Решихме, че с гражданската 
си инициатива можем да бъдем по-силни и чрез 
действията си да търсим подкрепа за региона 
от местната власт. На местните избори тога-
ва издигнахме за първи път кандидатурата на, 
може би, най-обичания по-късно кемт, покойния 
вече Франц Коков. Плачков застаава начело на 
предизборния щаб. И печелят състезанието. 
Така – три поредни мандата.
Как ще действа в качеството си на депутат? 
Най-полезен за България ще бъде в областта на 
местното самоуправление, регионалната поли-
тика и благоустройството. Иска да промени ус-
ловията за развитие на бизнеса у нас, да участ-
ва в законодателни промени, които да пресекат 
корупцията, в глаусване на закони за повишаване 
стандарта и качество на живот в общините и в 
привличането на инвестиции чрез създаване на 
повече индустриални зони като тази в Раковски.

В края на 20-те и началото на 30-те 
години на миналия век с. Калъчлий/сега 
Ген. Николаево/, квартал на град Раков-
ски е имало първия си депутат- Стефан 
Чешков Петков. Той е бил и първият ад-
вокат роден и работещ в селото след 
Освобождението. В тогавашното поли-
тическо пространство са били Нацио-
нал- Либералната, Демократическата, 
Земеделската, Комунистическата пар-
тии. Независимо от това кой е бил на 
власт в онези години, управляващите в 
онова време не са имали отношение на 
дискриминация към католическите села 
в Пловдивско, както това се случва 
след 09.09.1944 год.
 Самият Стефан Петков е бил член на 
Демократическата партия и е избран 
за депутат от нейната листа. След из-
бора си в Народното събрание продъл-
жава да живее с болките и проблемите 
на селяните от областта, подпомага 
общинските управи за създаването на 
по-добри условия на живот в селата. 
 Ето и няколко показателни случая с 
негово участие: по онова време ено-
рийски свещеник в с. Калъчлий е отец 
Козма Гюлов от с. Балтаджи. Мена Шо-
пова, която е известна като дарител-
ка в служба и интерес на обществото, 
предоставя целия си бащин имот от 
над 100 дка. земя на църквата с молба 
да бъде построена болница в селото. 
Отец Козма споделя идеята на младия 
адвокат и народен представител Пе-
тков, на което той откликва с плам и 
енергия, включвайки се в изпълнението 
на това велико дело. Благодарение на 
тях тримата най-вече, болницата бива 
построена и съществува и досега.
 Друг случай е този с построяването на 
мост над река Сребра на шосето Плов-
див-Розовец-Павел Баня, който си стои 
и се ползва и до днес. На същата река 
е построен и така наречения „Патазов 
мост” в центъра на Калъчлий, който 
през 70-те години е заменен от новия 
циментов, който се ползва в момента.

 След 09.09.1944 година властта вече 
не е така благосклонна към жителите 
на двете големи села- Ген. Николаево и 
Секирово, но трудолюбивите и жадни за 
по-добър начин на живот местни хора 
полагат доброволен труд и си налагат 
самооблагане, благодарение на което 
благоустрояването на двете селища 
продължава- през периода 1946-1949 го-
дина е прокопан над 3 километра канал 
и е прекаран първия водопровод в Ген. 
Николаево. Все по това време жите-
лите на Секирово също на доброволни 
трудови начала построяват техния во-
допровод, от сегашната помпена стан-
ция до селото, който по-късно се включ-
ва в този на Ген. Николаево.
През 60-те години на миналия век пък 
е построен днешния читалищен дом, 
чиято сграда е най-красивата в града 
и хората с право я наричат Дворец на 
културата.
Всичко това е направено без помощта 
на държавата в онова време, плод е на 
усилията положени от местните хора в 
Ген. Николаево и Секирово. 
 За съжаление никога през 70-те и 80-
те години, нито след 10-ти ноември 
1989-та не е издиган кадидат за депу-
тат от Раковски, който да е на изби-
раемо място. Ако има такъв, то той е 
сложен на 10-то, 12-то или дори още по-
назад в избирателните листи.
  Но тази година, на последните избо-
ри ПП”ГЕРБ” включи представител на 
града, който беше избран за народен 
представител в 41-то Народно събра-
ние- този човек се казва Георги Геор-
гиев Плачков и аз искам да му пожелая 
много здраве и успех в работата му 
като народен представител, на добър 
час и нека остави следа дори по-ярка от 
тази, която Стефан Петков е оставил 
с делата си за доброто на града и об-
щината, на гражданите, за по-доброто 
и успешно бъдеще за всички!

Яко Стрехин

парламентарни избори 2009 
мобилизация на надеждата, вярата, и...
За пореден път българите показаха, че имат надежда и вярват в своя успех, 
в своите способности, в по-доброто си бъдеще, в реализирането на мечта-
та си да бъдат европейци.
Обхванатите от евроскептицизъм и политпесимисъм по български избира-
тели решиха, че на 05.07.2009г държат съдбата си в собствените си ръце, 
и пускайки по две бюлетини в избирателната урна, извършиха сакралния акт 
на прехвърляне и концентриране на власт от гражданите към управляващи-
те.
Съкрушителна победа за ПП „ГЕРБ“, и съкрушителна загуба за БСП. И нова 
надежда и вяра за целокупния ни народ. Дали повика към по-добър живот, към 
законност, към западен европеизъм, към справедливост и единна мяра за 
всички, с един замах ще премахне корупцията, „нашия човек“, ОБЕЗВЕРЯВА-
НЕТО в управлението и в държавата ни, песимизма към себе си и към околни-
те, и усещането ЗА БЕЗПЪТИЦА? На този голям въпрос предстои да намерим 
отговора в новия водач. Но едно е ясно: ЧЕ НЕ СМЕ ЗАГУБИЛИ НАДЕЖДА. И 
би трябвало да ни е ясно, че нито г-н Борисов, нито ПП“ГЕРБ“, нито който и 
да било друг ще ни помогне, ако не си помогнем сами, ако не повярваме в себе 
си, ако не повярваме в нашите близки, ако не повярваме в хората, с които 
работим, ако не повярваме, че имаме права, чест и достойнство да живеем 
по-добре. Убеден съм, че вярата във всичко това събужда вече обществото 
и го превръща в заветната форма на ГРАЖДАНСКО общество с членове, 
търсещи отговорност от онези, които се кълнат в Конституцията ни.
Безкрайно интересни бяха първите два дни след гласуването. Онези, кои-
то подкрепиха новото, които подкрепиха идеите и кандидатите на ГЕРБ, и 
като цяло всички онези, които гласуваха против БСП + ДПС, в деня на вота 
вярваха. Но в следващите дни като че ли се страхуваха, че всичко това, за 
което са пуснали двата листа в кутията, МОЖЕ И ДА СЕ СЛУЧИ. След 20 
години лъжи, измама, корупция, политически експерименти, обезличаване на 
ценностите, страхът от успеха е факт.
НЕКА ПОВЯРВАМЕ, НЕКА СЕ НАДЯВАМЕ, НЕКА ПОМОГНЕМ на себе си и на 
управляващите, за да се преборим. И нека омразата, която се наслои за 
всички тези години в обществото ни, бъде победена от любовта - любовта 
към близките, към не чак толкова близките, и към Бог.



проблемите свързани с ежедневието на децата от всички възрастови групи- от 
детските градини, преминавайки през началните училища до учениците в горен 
курс, това е основен приоритет в работата на новия заместник-кмет на община 
Раковски, г-ца кремена пашкулова.

кремена ангелова пашкулова
зам.-кмет – социални грижи, образова-
ние, здравеопазване и култура
Родена на 02.07.1978 г. в град Раковски
образование: соу „св. патриарх евти-
мий”,  гр. пловдив
профил: биология, химия, физика
оу „ Христо смирненски”, гр. Раковски
висше /1996–2001 г/ пу „ паис-
ий Хилендарски”, гр.пловдив
специалност: Химия
специализация: органик и учител по хи-
мия и химична технология
научно-квалификационна степен: магистър
спечелени и реализирани проекти:
„танцовият състав в училище – символ и традиция” към Форум лидер и шаРс
„за чиста околна среда” – „да живеем ръка за ръка с природата” към мосв
„библиотеката – желана територия в училище” към мон
„подай ръка” към цоидуем
“въвеждане на ежедневна училищна униформа” към мон
„и недопечените и най-добре печените - все замесени сме от едно тесто” към 

цоидуем.
като част от младия екип 
на кмета иван антонов, 
г-ца пашкулова е нато-
варена с отговорности в 
сферата на образование-
то, културата и здравеоо-
пазването - традиционно 
трудни и тежки за упра-
вление при постоянния не-
достиг на средства ресори. 
особено в момент, в който 
се очаква държавното фи-
нансиране да бъде макси-
мално орязано и сведено до 

„здравословния” минимум.
една от най-големите и важни задачи, по които г-ца пашкулова работи от първия 
си  ден в общината е процесът на адаптиране на детските градини към новите 
условия и изисквания на делегирания бюджет, позволяващ много повече авто-
номност при вземането на решения, но и  водещ със себе си и по-голяма отго-
ворност. проблемите с заплатите на учителките, числеността им за всяко детско 
заведение, сборните групи през лятото- всичко това са само част от проблемите 
стоящи пред новия заместник-кмет. нека й пожелаем късмет и на добър час в 
новото поприще. 
обича децата, отнася се с най-голямо внимание към техните питания и пробле-
ми, винаги е готова да изслуша и двете страни във всеки възникнал спор или 
недоразумение, балансираща и омиротворяваща по характер е кремена пашку-
лова.
затова и спокойно приема ежедневните сблъсъци, неочаквани спънки, появили 
се изневиделица в работата й. вярва, че ключът към успеха е упоритата, всеот-
дайна работа и търпението, способността да огледаш проблема от всички страни- 
това за нея е изключително полезно качество у всеки човек, особено при работа в 
голям колектив, какъвто е този на общинска администрация.
извън професионалните си занимания, г-ца пашкулова си признава, че нейна 
„истинска слабост е планината, дългите преходи с голяма и весела компания, 
приятните вечери край горящия огън”. обича да предава на хората любовта си 
към природата, по тази причина редовно организира и участва в екскурзионни 
летувания заедно със свои бивши възпитаници и колеги от оу”Христо ботев”. 
споделя, че в процеса на обучение и общуване в училище, учителят също „при-
ема” знания от децата, обогатява се и осъвременява усещането си за живота. Ха-
ресва и безкрайната енергия у малчуганите и затова обича да е сред тях, нещо, 
което в последните месеци се случва все по-рядко, сякаш с леко тъжен тон за-
вършва мисълта си кремена.

представяме ви кремена пашкулова, 
заместник-кмет на община раковски
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община Раковски  набира желаещи да ползват услугите   “социален асистент” и/или “домашен 
помощник”.

„социален асистент” е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и 
консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация  

на свободното време и осъществяване на контакти. 
„домашен помощник” е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане 

на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови 
дейности.

за повече информация и подаване  на молби – етаж 3 стая 8  в сградата на община Раковски.

на 24.07.2009 г., петък от 11:00 часа в залата на нч „св.св. ки-
рил и методий” се състоя обществено представяне на одобре-
ния проект „придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативни група на тери-
торията на община Раковски”. крайната цел на този проекта е 
създаване на „местна инициативна група” (миГ) и „стратегия 
за местно развитие” (смР) чрез мерките, на която ще бъдат под-

помагани земеделски производители, бизнес организации, фирми, неправителствени 
организации на територията на община Раковски. особеното на тази програма е, че 
инициативата тръгва от местната общност към управляващи и експерти, които пък 
имат единствено функцията да помагат и съветват при изготвяне както на цялостната 
стратегия, така и да насочат и формулират законово изпълнението на всеки отделен 
проект.
за съжаление броят на присъстващите в залата бе крайно недостатъчен и не отговаряше 
на важността на подобно събитие. оперативна програма „лидер” има потенциала да 
промени в голяма степен живота в града и общината при правилното определяне на 
стратегията за местно развитие. необходим е много по-голям обхват от тези двадесе-
тина човека, които се отзоваха на това първо събиране. диалогът и съвместната работа 
между администрация, бизнес и неправителствени организации е в основата на спечел-
ването на бъдещо финансиране по оп „лидер”. от една страна срещата бе в делничен 
ден и най-вероятно съвпадна с ангажиментите на огромна част от онези, които биха 
се заинтересували и взели участие в подобен дебат, представянето не успя да получи 
нужната публичност, не и в подобаващи размери. от друга страна обаче, имайки пред-
вид, че истинската работа и срещи тепърва предстоят, се надяваме все по-голям брой 
граждани да проявяват интерес към работата на екипа, ръководен от заместник-кмета 
павел Гуджеров. 
 за да можем като общественост да се възползваме в пълна степен от предоставената 
ни възможност и да бъдат усвоени максимално добре средствата идващи по тази опе-
ративна програма, би било добре да се вземе предвид при определянето на следващата 
проява заетостта на гражданите и да се насрочи в свободен и удобен за тях ден и час, 
извън работното им време.

програмата за социален асистент пре-
дизвика очакван интерес, предвид броя 
на хората, които могат да се възползват 
от нея. всеобщото мнение бе, че тя е не-
подходяща за основно работно място, 
заради недостатъчните средства, които 
се отпускат по нея и заетостта, която в 
повечето случаи не свършва с края на 
работния ден. Хората, които се нуждаят 
от грижи, най-често ги получават от чле-
нове на семейството и то далеч не един-
ствено през осемте часа, предвидени за 
заплащане по проект. „проблемите, кои-

то стоят пред общинска администрация 
Раковски в социалната сфера са толкова 
много и натрупвани с години, затова 
и  всяка стъпка към тяхното решаване 
трябва да бъде ценена и използвана по-
добаващо. защото винаги се започва от 
малкото, от единичното, за съжаление е 
невъзвожно за един ден да преобразим 
живота на хората- за да стигнем до все-
ки нуждаещ се гражданин е необходимо 
време, средства и много търпение и уси-
лена работа, сподели г-н Гуджеров.

официално стартира проект по оп „лидер“

приемат се молби за личен асистент
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 Отец Румен, преди по-малко от 
месец отмина храмовият празник 
„Тяло и кръв Христови”, известен още 
като „алай”. Бихте ли споделили какво 
представлява този празник на наши-
те читатели, които не са запознати 
в дълбочина?
 Да, съвсем скоро чествахме Тяло и 
кръв Христови или както е по-извес-
тен сред хората- „алай. Всъщност са-
мата дума „алай” в превод от турски 
означава шествие. Излизаме от църк-
вата, прави се шествие по улиците 
на квартала. По един по-особен начин 
се отдава по-голяма почит на Свето-
то причастие за благослов на града и 
енорията. И понеже през цялата годи-
на има деца, които се подготвят за 
причастие, то точно на този ден те 
приемат за пръв път Исус, защото 
празниците са символно свързани. В 
нашата енория това направиха пет-
десет деца, които ден пред празника 
на Свети свети Петър Павел пък при-
еха Тайнството Миропомазание.
 Тези големи летни празници и 
шествия носят толкова много ра-
дост на всички, и малки и големи. 
Цялото семейство на детето, което 
се готви да приеме Първо причастие 
се вълнува заедно с него, помага му 
при подготовката, а после и празнич-
но облечени присъстват в църквата. 
Сами виждате колко е цветно, шарено 
и изпълнено с глъч и разговори между 
хората. Това е мисията на църквата, 

да участва активно в живота на хо-
рата, да ги приобщава към истински-
те ценности.
 Нека се отклоним малко от праз-
ника и се върнем към делничните ви 
ангажименти. Как върви ремонта на 
църквата?
 Църквата има нужда от този ре-
монт. През последните 30-35 години 
не е било правено нищо кой знае кол-
ко съществено по нея. Затова и сега, 
осбено в последните 3-4 години се 
налага да наваксваме с големи крач-
ки - бяха сменени улуците на сграда-
та, сменят се прозорци, успяхме да 
направим градинки, за да е по-уютен 
и приветлив двора. В момента се сла-
га нова дограма, която се изработва 
от едно наше семейство-католици в 
Пловдив. Засега сме сложили шест 
двойни прозореца, предстои да сло-
жим и седмия.
 Прозорците имат последовател-
ност - първият изобразява сцената 
на Благовещението- чрез този акт 
Исус се въплъщава, втората сцена е 
Рождество Христово - чрез тези две 
сцени се показва идването на Исус на 
земята, началото на Неговата мисия 
и как всичко се променя с приемането 
на християнството - летоброенето, 
взаимоотношенията между хората. 
Следващите витражи показват хора, 
отдали живота си на Бог - покрови-
телите на Източна Европа - светите 
братята Кирил и Методий, свети Бе-

недикт - покровител на Западна Евро-
па, до него е сестра му, св. Схоласти-
ка. Следващите са свързани с нашето 
време - тук е харизматичната фигура 
на Йоан-Павел Втори, също и Майка 
Тереза. А на последния засега сложен 
витраж е изобразен папа Иван ХХIII, 
който е бил 10 години апостолически 
нунций в България и е обичал много 
нашия народ. До него е св. Тереза от 
Кръста, тя също е покровителка на 
Европа, сестра-кармелитка, убита в 
Аушвиц. Следват няколко витража, 
свързани с града ни - на единия е из-
образен епископ Иван Романов, родом 
от Секирово, умрял в затвора на 52 
години, до него ще бъде отец Фла-
виан Манкин, роден в Ген. Николаево, 
бил е свещеник в Секирово, убит е на 
1.10.1944 г. – един от първите мъчени-
ци на вярата. Рафаел Пеев и Гено Бу-
ров, които са убити заедно с Флавиан 
Манкин са на следващия витраж. Пеев 
е помагал на църквата, пеел е хора, 
бил е и заможен, затова е убит, а Гено 
Буров предупреждава отец Флавиан 
да бяга, с което подписва смъртната 
си присъда.
 В този град има много история, 
много велики хора са живели сред нас. 
Хубаво е да ги помним и почитаме. 
Много по-важни от самата сграда 
обаче са хората, които идват тук. За 
тях направихме Център за вероуче-
ние, бяха закупени електронен орган, 
синтезатор. В службата вече редов-

но присъства песента, и всичко това 
се прави в името на хората.
 Работите много с деца и младежи 
от енорията, разкажете повече за 
това.
 Заедно с 45 деца бяхме на еже-
годен летен лагер в Хисаря, а през 
август ще ни гостуват групи от 
Италия, Ирландия и Германия, с които 
редовноподдържаме връзка. Младе-
жи от Раковски вече бяха в Италия 
и Ирландия, сега е наш ред да бъдем 
домакини. Програмата на тези групи 
включва много и разнообразни дей-
ности в енорията ни, работа с деца, 
с хора с увреждания, театрални и му-
зикални вечери в двора на църквата. 
Хубаво е когато има подобно между-
национално общуване, когато търсим 
общото помежду ни и пренебрегваме 
различията.
 Като финал какво бихте казали на 
читателите на вестника?
 Говори се много за икономическа,за 
финансова криза, за безработица. Но 
трябва да се замислим дали всъщ-
ност кризата не е в душите ни, защо-
то всички усещат липсата на любов, 
липсата на морални ценности изобщо. 
Ако човек успее да преодолее криза-
та в собствената си душа, тогава 
никоя друга криза не би могла да го 
изплаши! Затова пожелавам на хора-
та много здраве и повече и по-силна 
вяра, защото само вярата може да ни 
посочиверния път!

за църквата, за вярата и за хората

снимка: борислав чепишев

Изпълнени с празнично облечени граждани, двата големи храма внушават респект и предизвикват 
обоснована гордост у всеки жител на града. Не случайно се считат за основна притегателна 
точка на интерес при всяко посещение на гости от страната и чужбина и са поставени в осно-
вата на бъдещето развитие на Раковски като туристическа дестинация. Отделно от това тези 
два духовни центъра са доказателство за това колко ефективно може да бъде сътрудничество-
то между църквата, бизнеса и общинска администрация, без разбира се да забравяме и безрезерв-
ната подкрепа на обикновения вярващ, на стотиците работещи хора, които тихо дават своята 
лепта за благоустрояването и подържането им.

снимка: борислав чепишев



страница 5

Зората се пукна и тъмата се 
оттегли. Слънцето огря простора 
на селото и навред се чуваше 
ранобудната глъчка на работливите 
стопани. В този разбунен кошер, 
какъвто беше сега моето село, 
ечеше църковната камбана и 
известяваше на всички, че днес 
е най-големият местен празник - 
общоселският събор. Последните 
приготовления - да се премете 
вкъщи, в двора и пред вратника, 
защото на този ден всички очакват 
да срещнат най-близките си хора 
- синове, дъщери, внуци, скъпи 

приятели и отдавна забравени 
родственици от близки и далечни 
краища на Майка България!
Домовете и душите на хората бяха 
широко отворени и от всичко, което 
очите ми виждаха, строеше опиваща 
красота. Селото беше облякло най-
празничната си одежда и на новия 
му площад, върху цветните павета, 
хората стъпваха, изпълнени с 
гордост, че младият и енергичен 
кмет Васил Черпелийски удържа 
на думата си да го завърши и да 
го превърне в една огромна сцена 
за програмата на събора. На едно 

място се провеждаше пехливанлък, 
където най-силните мериха сили за 
големите награди - теле, коза, агне, 
овца. На друго място настървени 

момчета за победа гонеха намазано 
с олио прасенце- подарък за този, 
който го хване! А огромната сцена 
до белокаменния паметник звуче-
ше затрогваща душата и сърцето, 
народна музика в изпълнение на 
изявени оркестри и родопски гайди.
Хорото се виеше на три ката, 
небето тази вечер озарено от 
цветните фойерверки, а младият 
кмет с право и по заслуга беше 
повел това хоро на  общо доволство, 
че селото ни днес е фокусирало в 
себе си вниманието на безбройното 
мнозинство, изпълнило площада!
Въздухът беше наситен с мирис на 
скара, в горещия летен зной моите 

съселяни и скъпи гости утоляваха 
жаждата си с ледено студена 
бира или по-силни питиета, 
които повишаваха градуса на 
празничността и опиваха душата 
с доволството от всичко, което 
ставаше в този ден.
Неусетно нощта превали и 
изръмжаха мощните мотори на 
лъскавите возила - местните се 
отправиха към домовете си, а 
гостите в различни посоки, от 
където бяха дошли, за да отнесат 
със себе си спомена за нещо 
шеметно, преживяно на този 
общоселски събор и да разказват 
на близки и далечни за него.
Напористо работят Хората на 
моето село и затова стъпват 
гордо, празнуват с цялата си душа 
и сърце, и с вълнуващи тръпки 
заживяват за празника през 
следващата 2010 година.
Мои селяни, бъдете ми живи и 
здрави, все така работливи като 
пчелици и пийте с наслада от 
красотата на нашия общ дом и 
гордостта да бъдеш Стрямалия!

Хубаво си мое село - Красотата с 
тебе гледа!

07.08.09г.                  Никола Галунски
с.Стряма

Хубаво си мое село

В разгара на топлите месеци да пропъту-
ваш хилядите километри до Франция, за да 
представиш обичаите на народа си на някой 
може да му се стори странно и ненужно уси-
лие, но не и за момчетата и момичетата от 
кукерския състав и ансамбъла при читалище 
"Св.св.Кирил и Методий" град Раковски. Преди 
малко повече от седмица те се  завърнаха 
след поредното си лятно турне, този път от 

Валреас, Франция. Ето какво разказва Алек-
сандър Алексиев, ръководител на групата и 
управител на читалището:
„Пътуването ни беше от 1 до 7 август, преко-
сихме половин Европа с автобус, за да вземем 
участие в "Фестивал на лавандулата" във Ва-
лреас, Южна Франция. Там озовахме сред все-
поглъщащия аромат на лавандула, пред очите 
ни лилавеещи поля докъдето стига погледа, 
пълни кошници с цвят лавандула и еженощ-
ни дъждове от лавандулова вода по улиците 
на Валреас. Без да обръщаме особено внима-
ние на умората от ежедневните уморителни 
участия, редуващи се с шумни дефилета за 
кукерския състав и танци за ансамбъла, всяка 
вечер завихряхме купони заедно с нашите до-
макини, скрепявайки с песни и танци новите 
приятелства.
Всред мажоретките на Гърция и Словения, 
духовия оркестър на Румъния, португалска-
та карнавална група и шотландските гайди, 
които огласяха звездните нощи, българската 

група беше една от най-колоритните и при-
вличащи интереса на зрителите в малкото 
градче Валреас, намиращо се на 40 киломе-
тра от прочутия град Авиньон. Градът, който 
не пропуснахме да посетим пътьом към дома. 
Папският дворец, огромната и китна градина, 
крепостта в Авиньон бяха нещата с които се 
запознаха този път участниците в турнето. 
Натрупахме спомени, споделихме емоции и се 
надяваме да сме намерили нови приятели, ко-
ито отново да срещнем след година или две”.
За втора поредна година Национален фонд 
"Култура" одобри проект на читалищния екип 
по програма "Мобилност"- сесия II, с чиято 
помощ бяха поети част от транспортните 
разходи за турнето на ансамбъла и кукерския 
състав до Франция
Седмица по-рано кукерският колектив взе 
участие в традиционно провежданите в град 
Триград орфически мистерии, където пред-
стави обичая "Хамкане на халва", завъртя ня-
колко пъти около подготвения за нестинарски 
танци огън, след което кукерите тръгнаха 
във факелно шествие от километър и поло-
вина до входа на пещерата "Дяволско гърло". 
Там, на площадката пред входа, въпреки про-
блемите с електричеството, Родопът се ог-
ласи от звънците и хлопките на младежите 
от ФА"Слав Бойкин".

на гости на народно читалище „Св.Св. кирил и методий”

Вървейки из Раковски, забързани в сивото ежедневие, и вие 
може да я срещнете из града ни- гарантирам ви, тя веднага 
ще ви направи впечатление. Средна на ръст, с лъчезарна ус-
мивка и лека походка, облечена... различно от другите- уме-
ло комбинираща раета, карета, точки и безброй други еле-
менти и стилове, съчетаваща различните цветови гами 
по неповторим и завладяващ начин. Винаги в добавка към 
облеклото са подходящите за всеки тоалет панделки, обе-
ци, колиета, шапки – някои от които дори изработва сама. 
Всичко в нея изглежда завършено до последния детайл, из-
лъчвайки като запазена марка една „свежест на облеклото” 
– различна, ексцентрична и стилна.
 Това е Мария! Мария Милкова Бурова – студентка трета 
година във ВСУ „Черноризец Храбър” – град Варна, в класа на 
доктора по мода Диана Сотирова.

Защо ви разказвам за нея?!
Причините са няколко:
първо- тя е млада, второ- амбициозна 
е, и е много, много талантлива... и, да 
не забравя - не на последно място - тя 
е от нашия град.
На осми юни тази година, талантли-
вата раковчанка с един замах, подхож-
дащ на творческата й натура „обира“ 
наградите на ежегодното ревю във 
ВСУ за собствено създадени модели. 
Темата на тазгодишното дефиле за 
нейният клас е „Гащеризон”. Мария съз-
дава своя „гащеризон” и то какъв! 

Веднага е забелязана от журналистите от в. Труд и печели 
заслужена поява на първата му страница.
Кое я прави лесно забележима? -... различ-
ното, новаторското, ексцентричното...! 
Това е – едно нежно момиче от Раковски 
успява да грабне възхитените погледи по 
дефилета във Варна и София.
Следва нова, още по-голяма награда за Ма-
рия- поканена е да дефилира със своето 
творение на 12.06 на на първия рожден 
ден на Мол- Варна. Там тя се озовава на 
една сцена с музикалните идоли на Бълга-
рия и Графа. Тя, една малка, нежна „звездич-
ка” от никому неизвестния град Раковски.
Ние можем само да пожелаем на младата бъдеща дизайнер-
ка много здраве и още по-големи творчески успехи дори и 
на по-високо ниво.
мила мария, Раковски се гордее с теб!

моделиер: пепа Гендова; дизайнер: мария бурова – на снимките

Натрупаният през годините авторитет на кукерския 
състав при читалището носи мноожество покани 
за участия в страната и чужбина

снимка: Иван Пеев

а вие познавате ли Mария?
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помагаме ли на талантливите деца да се развиват?

Ето какво сподели по тази тема 
Лидия Гаджева, ръководител на те-
атрална група „Ботевци” при ОУ 
„Христо Ботев”, град Раковски:
  За всеки учител е от особена важ-
ност да подкрепя детските мечти, 
да ги насърчава и да помогне при 
тяхната реализация. Казват, че 
днес децата не умеели да мечтаят 
– моите ученици не само го могат, 
но могат нещо много повече – уме-
ят да следват мечтите си.  
 В изминалите две учебни години 
имах възможност да усетя желани-
ето на децата да се изявяват  и да 
покажат колко са артистични. Като 
преподавател по най-емоционалния 
предмет в училище – литература-
та ми правеше силно впечатление 
желанието на децата да драмати-
зират. Всеки път щом им поставях 
малко по-творческа задача, те вед-
нага бяха готови със „сценката”.
 В училище взехме решение, че 
трябва да подкрепим децата в тях-
ното желание, като  се опитаме да 
направим цяла пиеса. Първата по-
ставена такава беше „Сън в лятна 
нощ” по Уилям Шекспир, още през 
2007 година с тогавашния пети 
клас. Така бяха поставени основите 
на театралната трупа в ОУ „Хрис-
то Ботев” – от тук нататък щеше 
да съществува такава извънкласна 
форма.
 Най-тъжната част в училище е, че 
децата порастват.  Затова тази 
година трябваше да сформираме 
нова група с нови ученици, и съвсем 
нова постановка. За щастие в ОУ 
„Христо Ботев” има много талант-
ливи деца, затова задачата не беше 
никак трудна.
По-трудно обаче ни беше с избора на 
пиеса.  Спирахме се на текстове от 
Оскар Уайлд и Шекспир, но те сякаш 
бяха по-далеч от темперамента на 

бъдещите актьори. Затова когато 
открихме драматургията на Ст. Л. 
Костов в училищната библиотека, 
решихме, че точно това ще бъдат 
образите, които ще претворим.
 Възможността да преподавам ос-
новен предмет в училище ми поз-
воли да опозная характера на тези 
деца и да открия най-подходящите 
типажи.
Затова в лицето на младата и 
смела Райна, която толкова силно 
„либи” своя Стоенчо, реших, че няма 
по-подходяща от Тони Димова, коя-
то е едно прекрасно и смело дете 
по характер – достатачно оправна 
и напориста.
За Стоенчо най-подходящ беше Ва-
лентин Романов, който по природа е 
доста срамежлив  и в същото време 
амбициозен.
Божил претвори Станислав Йотов, 
който сякаш беше роден за роля-
та, а Кметицата беше отредена 
за Теди Кочева. Един от основните 
персонажи в пиесата е Злата, коя-
то бие наред всичките мъже, истин-
ската царица в женското царство. 
Нямаше съмнение, че това ще бъде 
Ваня Плачкова, чийто глас винаги 
се чува в класа, а и е достатъчно 
артистична, за да изиграе подоба-
ващо този образ. Тони Изевков пък 
взе ролята на Дядо Еньо.
 Една пиеса не би била добре без 
божи наместници, а тях изиграха 
Мирослав Койрушки и  Георги Лесов. 
За да разнасят клюките спомогнаха 
и съветничките Тереза  Червенкова, 
Анита Плачкова и Виктория Бъмби-
на, а въдвориха ред стражарките 
Петя Станчева и Моника Гидишка. 
Да играе на сватбата дойде и Еми-
лия Лесова, която е и основен по-
мощник зад сцена.
 За да върви всичко добре трябваха 
много репетиции – тези репетиции 

бяха извън часовете, извън сипове-
те и извън проектите, с които се 
занимават същите тези деца. Рабо-
тили са по два дни в седмицата по 4 
часа допълнително. Както актьори-
те, така и ръководителят работят 
доброволно извън задължителните 
им ангажименти. А накрая главните 
репетиции бяха по време на пролет-
ната ваканция.
Тогава попаднахме на публикации за 
фестивала „Приятели на България” 
и сметнахме, че имаме нещо добро, 
което си струва да бъде показано. 
Ето защо решихме, че можем да 
мечтаем за участие в подобен фес-
тивал. Така дойде и идеята да пока-
жем представленията на местната 
общественост.
След първото ни излизане на сце-
на разбрахме, че не само можем да 
мечтаем, а с пълна сила да следва-
ме мечтите си, защото дълго време 
след представлението се говори за 
прекрасната игра на учениците от 
ОУ „Христо Ботев”.
Благодарим на прекрасната ни ди-
ректорка Тинка Пацева, която ни 
подкрепя в това начинание. Благо-
дарим на фирма „ГРИПС – ПВЦ”, че 
повярваха в нас и първи ни подкрепи-
ха не само финансово, но и морално 
с аплодисментите на прекрасната 
публика, която бяха. Благодарим на 
Синдиката на българските учители 

от ОУ „Христо Ботев”, както и на 
всички ученици, които аплодираха 
нашите представления. Благода-
рим особено на Община Раковски 
за силната подкрепа и за вярата 
в децета на града. Благодарим на 

фирма „Шери” и фирма „ЦИМА”, че 
нито за миг не се поколебаха да ни 
подкрепят. Благодарим на „Танита” 
и „Стара къща”, че те също се при-
съединиха към нашите почитатели, 
Благодарим и на „Глобал спорт”, как-
то и на фирма „Инса”. Благодарим 
на цялата общественост в град 
Раковски, която доказа, че щом зад 
едно начинание стои една прекрас-
на цел, то всички ние работим като 
едно цяло, като един град, като 
една община.
Силна подкрепа получихме и от 
отец Румен, който се ентусиазира 
от  нашия талант и пожела да се 
включи в групата ни за предстоящ-
ия фестивал. Така ще бъдем сигур-
ни, че щом ръката  на Бог направ-
лява нашите дела, то те ще бъдат 
увенчани с успехи. Благодарим Ви!!!
Като резултат на всичко изброено 
до тук и първите ни успехи не за-
късняха. На 16 и 17 май децата от 
Училищна театрална трупа „Бо-
тевци” се включиха в Национален 
фестивал на детското творчество 
„Рошавата котка”, в която взехме 
трето място наред с възпитаници 
на Мариус Куркински. Така повярва-
хме още повече в таланта си.
 Мисля, че участието на децата в 
подобни инициативи е много ценно и 
вълнуващо - там се срещат лице в 
лице с културата, придобиват пове-

че самоувереност и самочувствие, 
изграждат важни навици и имат 
стимул да работят целенасочено 
и усърдно, защото знаят, че имат 
осигурена сцена, на която да пока-
жат какво са постигнали.

Порастваме и забравяме, все по-лес-
но и все бързо с всяка изминала годи-
на. Затова и често се налага деца-
та да ни напомнят за важните неща. 
Ако ги попитате какво е общото 
между една приказка и Раковски през 
2009-та година, те няма да ви от-
говорят направо. Но ще подготвят 
костюми, ще напишат сценарии, ще 
използват ваканцията си, за да пра-
вят репетиции, да научат реплики. И 
когато всичко е готово, очаквайте 
да получите покана- за постановка 
на „Пепеляшка”. А ако се зачудите 
защо точно тази приказка, за мал-
ките актьори отговорът е ясен и 
категоричен- ние, възрастните, сме 
се превърнали в капризните сестри 
на Пепеляшка и не си правим труда 
да хвърляме отпадъците там, къде-
то им е мястото- в коша, а вместо 

това просто пускаме излишното на 
земята и чакаме някой друг да мине 
и почисти след нас. Затова разказ-
ва и тяхната пиеса- за затрупаната 
с чистене след другите най-малка 
сестра. За щастие  всичко завършва 
щастливо, и с томбола с късмети-
послания за присъстващите- на мен 
ми се падна „Взимайте найлонови 
торбички в магазина само когато на-
истина ви трябват”- децата винаги 
знаят по-добре от нас, просто ние 
не си го признаваме. Ето какво още 
ни казват:
„Не бива да палим боклуците в къщи 
на двора, защото така въздухът се 
замърсява и може да се разболеем. 
Нека да пазим града си чист, защото 
отпадъците носят мръсотии и бо-
лести, затова трябва да отиват в 
коша, а не по улиците. И всеки тряб-

ва да дава своя пример, за да може 
и другите да пазят чисто след себе 
си.” - Гергана Терзийска, 5-ти клас.
Напомнят ни и за друго, не по-малко 
важно:
„Ромите са по-различни от нас, но 
ние си мислим, че можем да правим 
каквото си поискаме с тях. Това не 
е правилно! Защо хвърляме отпадъци 
близо до тяхната махала? Те също са 
хора и се нуждаят от чист въздух. 
Нищо не ни пречи да се отнасяме по-
добре с тях, но ние просто не иска-
ме.” - Теодора Говедарова, 4-ти клас.
Дали имаме сили и смелост по-често 
да се вслушваме в гласа на децата- 
времето ще покаже. Но колкото по-
често го правим, толкова по-голям 
е шанса да живеем по-добре и да 
подготвим едно по-добро бъдеще за 
всички нас.

Ето и имената на малките актьо-
ри от „Пепеляшка”, които играха на 
импровизираната сцена, за да ни за-
бавляват, но и да напомнят- „Нека 
пазим града ни чист!”:
Гергана Терзийска, Йосиф Шопов, Те-
одора Говедарова, Стели Чавдарова, 
Йони Карабаджева, Йосиф Петков, 
Ани Петкова.

в средата на месец юли театрална трупа „ботевци”взе участие на международния 
фестивал“приятели на българия“ – албена, където спечели второ място в раздел 
„театър”. председателят на журито Хайгашот агасян лично връчи почетна грамота 
и медал и пожела много участия и успехи на групата от Раковски.

Малки репортери или на какво ни учат малчуганите



страница 7

Решения от редовно заседание на Общински съвет 
Раковски, взети с  Протокол № 23/27.05.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 288
Решениe  № 269, взето с Протокол № 22/28.04.2009 г., 
върнато за ново обсъждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
7/13.05.2009 г.

Дава съгласие да остане в сила решениЕ  № 269, взето с 
Протокол № 22/28.04.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 289
Решениe  № 283, взето с Протокол № 22/28.04.2009 г., 
върнато за ново обсъждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
8/18.05.2009 г.
 
Отменя Решениe  № 283, взето с Протокол № 
22/28.04.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 290
Решениe  № 284, взето с Протокол № 22/28.04.2009 г., 
върнато за ново обсъждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
8/18.05.2009 г.
 
Не дава съгласие Решениe  № 284, взето с Протокол № 
22/28.04.2009 г. да остане в сила.

Р Е Ш Е Н И Е  № 291
Промяна състава на постоянните комисии към Общински 
съвет Раковски:

1. От състава на постоянните комисии към Общински 
съвет Раковски отпада Постоянна комисия по 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
2. Променя наименованието и функцията на Постоянна 
комисия по „Законност и обществен ред, местно 
самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, 
като новото наименование придобива следния вид:
3. Постоянна комисия по „Законност и обществен ред, 
местно самоуправление, нормативна уредба и регионална 
политика, предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”.
4. Избира членовете на Постоянна комисия по „Законност 
и обществен ред, местно самоуправление, нормативна 
уредба и регионална политика, предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси”, както следва:
1. Виктор Узунов – председател
2. Руска Евтимова – зам. председател
3. Татяна Бакова – член
4. Анна Власова – член
5. Дяна Станджикова – член
6. Янко Ангелов – член
7. Йордан Димитров – член 

Р Е Ш Е Н И Е  № 292
Годишни финансови отчети за 2007 г. и 2008 г. и решение 
на собственика за разпределение на печалбата или 
загубата.

Дава съгласие финансовият резултат на „Многопрофилна 
болница за активно лечение – Раковски” ЕООД за 2007 
г. – печалба - да остане за дружеството, а финансовият 
резултат за 2008 г. – загуба - да бъде покрит от 
неразпределената печалба от минали години на 
дружеството.

Р Е Ш Е Н И Е  № 293
Определяне размера на допълнителното месечно 
възнаграждение за придобит трудов стаж на кметовете 
на населени места от общината.

Определя допълнителното месечно възнаграждение на 
кметовете на населени места за придобит трудов стаж 
в размер на 1 % /един процент/ за всяка прослужена година 
върху основната заплата, считано от 01.01.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 294
Отчет за изпълнение бюджета на общината, отчет за 
финансиране капиталовите разходи и текущи ремонти по 
обекти за I-во тримесечие на 2009 г.

1. Приема отчета за изпълнение бюджета на общината за 
времето от 01.01.2009 до 31.03.2009 г., както следва:
I. ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ОТЧЕТ – лв.
1. Остатък в началото на годината                                                 679 955
2. Държавни приходи по видове съгл. 
отчета и в общ размер      + 1 599 601
3. Държавни разходи по бюджетни дейности, бюджетни 
функции
и видове разходи съгл. отчета и в 
общ размер                                  - 1 178 734
4. Преходен остатък от 31.03.2009 г. към 01.04.2009 г.
/ т. 1 + т. 2 – т. 3/                                                                          1 100 822
II. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ ОТЧЕТ – лв.
1. Остатък в началото на годината                                                212 536
2. Общински приходи по видове съгл. 
отчета и в общ размер           + 1 985 284
3. Общински разходи по бюджетни дейности, бюджетни 
функции 
и видове разходи съгл. отчета и в общ размер                             
- 1 750 272
4. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности 
по бюдже- 

тни дейности и видове разходи съгл. отчета и в общ 
размер          - 100 616
5. Преходен остатък от 31.03.2009 г. към 01.04.2009 г. 
/т. 1 + т. 2 - т. 3/                                                                          
346 932
III. ОБЩО ПО БЮДЖЕТА 
1. Остатък в началото на годината                                               892 491
2. ПРИХОДИ                                                                             + 3 584 885
3. РАЗХОДИ                                                                                - 3 029 622
4. Преходен остатък от 31.03.2009 г. към 01.04.2009 г. 
/т. 1 + т. 2 – т. 3/                                                                       
1 447 754
2. Приема отчета за финансиране на капиталовите разходи 
за времето от 01.01. до 31.03.2009 г. по основни видове 
разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно:
Приложение – 1 и в общ размер  1 102 968 лв.
3. Приема отчета за финансиране на текущите ремонти 
за времето от 01.01. до 31.03.2009 г. по бюджетни 
дейности и по обекти съгласно: 
Приложение - 2 и в общ размер  14 185 лв.
4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на общината 
за I – во тримесечие на 2009 г. по отделни разпоредители 
с бюджетни кредити в системата на общината съгласно 
размерите им в Приложение – 3   

Р Е Ш Е Н И Е  № 295
Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2009 
г. за община Раковски.
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 
г. за община Раковски – неразделна част от настоящото 
решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 296
Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 
поземлени имоти, отредени за „жилищно строителство” 
на граждани с доказани жилищни нужди. 
1. Определя следните имоти – частна общинска 
собственост за изграждане на социални жилища, а именно:
а/ УПИ I- 2681, кв. 512, състоящ се от  582 м2, акт № 
2186/27.04.2009 год. по плана на гр.Раковски
б/ УПИ  ХI-495, кв. 144, състоящ се от  790 м2, акт № 
701/17.01.2001 год. по плана на гр.Раковски, кв.Секирово;
в/ УПИ ХVII-2672, кв. 12, състоящ се от  486 м2, акт 
№ 2196/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
2. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж на 
следните лица върху горепосочените имоти на:
 
I. За гр. Раковски:

1. Иван Милков Райков с ЕГН 7411274504 от гр. Раковски, 
ул. ”Ралица” № 4 за УПИ I- 2681, кв. 512 състоящ се от  582 
м2, акт № 2186/27.04.2009 год. по плана на гр. Раковски 
за сумата от 4 575,00 /четири хиляди петстотин 
седемдесет и пет/ лв.
2. Ангел Виолетов Любенов с ЕГН 8501134429 от гр. 
Раковски, ул. ” Радецки” № 1а за УПИ  ХI-495, кв. 144, 
състоящ се от  790 м2, акт № 701/17.01.2001 год. по 
плана на гр. Раковски, кв. Секирово за сумата от 3 644,00 /
три хиляди шестотин четиридесет и четири/ лв.
3. Юлия Асенова Аргирова с ЕГН 7504194456 от гр. 
Раковски, ул. ”Д. Чинтулов” № 21 за УПИ ХVII-2672, кв. 12, 
състоящ се от  486 м2, акт № 2196/07.05.2009 г. по плана 
на  гр. Раковски, кв. Ген. Николаево за сумата от 2 010,00 /
две хиляди и десет/ лв.
II. Ако в 5 /пет/ годишен срок от подписване  на договора 
лицата не извършат строителството на жилищната 
сграда по одобрен архитектурен проект, правото на 
строеж се погасява в полза на собственика на земята и 
платената цена на правото на строеж не се връща.
III. Правото на строеж, учредено за изграждане на жилищна 
сграда  не може да се прехвърля на трети лица.
IV. Жилищата, придобити по този ред, не могат да се 
отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за 
срок 15 години.
V. Нарушаването на забраните по т. 4 и 5 е основание за 
разваляне на договора за правото на строеж.
VI. При разваляне на договора лицата, нарушили забраните 
по т. 4 и 5, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за 
собствеността.

Р Е Ш Е Н И Е  № 297
Учредяване право на строеж върху общински урегулирани 
поземлени имоти, отредени за „жилищно строителство” 
на граждани с доказани жилищни нужди. 1. Определя 
следните имоти – частна общинска собственост за 
изграждане на социални жилища, а именно:
а/ УПИ ХХIII-2540, кв. 123, състоящ се от 562 кв. м., акт 
№ 2199/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
б/ УПИ L-2494, кв. 126, състоящ се от 655 кв. м.,  акт 
№ 2198/0705.2009 год. по плана на гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
в/ УПИ LI-2493, кв. 126, състоящ се от  586 кв.м., акт 
№2197/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
г/ УПИ ХLI-2495, кв. 126, състоящ се от  514 кв. м., акт 
№ 2195/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
д/ УПИ Х-2214, кв. 102, състоящ се от  541 кв. м., акт 
№ 2194/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
е/ УПИ ХIII-2577, кв. 145, състоящ се от  440 кв. м., акт 
№ 2192/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
ж/ УПИ ХII-2576, кв. 145, състоящ се от  377 кв. м.,акт 

№ 2191/07.05.2009 г. по плана на  гр. Раковски, кв. Ген. 
Николаево;
2.  Дава съгласие да бъде учредено право на строеж на 
следните лица върху горепосочените имоти на:
I. За гр. Раковски:
1. Иван Илиев Евтимов с ЕГН 8509144465 от гр. Раковски, 
ул. ”Река Камчия” № 4 за УПИ ХХIII-2540, кв. 123, състоящ 
се от 562 кв. м., акт № 2199/07.05.2009 г. по плана на             
гр. Раковски, кв. Ген. Николаево за сумата от  1 200 /хиляда 
и двеста/ лв.
2. Йосиф Славов Евтимов с ЕГН 7906084703 от гр. 
Раковски, ул. ”Река Места” № 6 за УПИ L-2494, кв. 126, 
състоящ се от 655 кв. м.,  акт №  2198/0705.2009 год. по 
плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево за сумата 1 200 /
хиляда и двеста/ лв.
3. Спас Георгиев Евтимов с ЕГН 8905114446 от гр. 
Раковски, ул. ”Река места” № 2 а за УПИ LI-2493, кв. 126, 
състоящ се от  586 кв. м., акт № 2197/07.05.2009 г. по 
плана на  гр. Раковски, кв. Ген. Николаево за сумата от 
1 200 /хиляда и двеста/ лв.
4. Веселина Йосифова Евтимова с ЕГН 6206274434 от гр. 
Раковски, ул. ”Река Места” №  2 б за УПИ ХLI-2495,  кв. 126, 
състоящ се от  514 кв. м., акт № 2195/07.05.2009 г. по 
плана на  гр. Раковски, кв. Ген. Николаево за сумата от 
1 200 /хиляда и двеста/ лв.
5. Стоян  Славов Маринов с ЕГН 7908312844 от гр. 
Раковски, ул. ”В. Петлешков” № 32 за УПИ Х-2214, кв. 102, 
състоящ се от  541 кв. м., акт № 2194/07.05.2009 г. по 
плана на  гр. Раковски, кв. Ген.Николаево за сумата от  
1 200 /хиляда и двеста/ лв.
6. Гинка Величкова Евтимова с ЕГН 7710315019от гр. 
Раковски, ул. ”Река Струма” № 20 за УПИ ХIII-2577, кв. 145, 
състоящ се от  440 кв. м., акт № 2192/07.05.2009 г. по 
плана на  гр.Раковски,кв.Ген.Николаево за сумата от 1 200 /
хиляда и двеста/ лв.
7. Бойко Младенов Маринов с ЕГН 7508174669 от гр. 
Раковски, ул. ”Река Струма” № 18 за УПИ ХII-2576, кв. 145, 
състоящ се от  377 кв. м., акт № 2191/07.05.2009 г. по 
плана на  гр. Раковски, кв. Ген. Николаево за сумата от 
1 000 /хиляда/ лв.
II. Ако в 5 /пет/ годишен срок от подписване  на договора 
лицата не извършат строителството на жилищната 
сграда по одобрен архитектурен проект, правото на 
строеж се погасява в полза на собственика на земята и 
платената цена на правото на строеж не се връща.
III. Правото на строеж, учредено за изграждане на жилищна 
сграда  не може да се прехвърля на трети лица.
IV. Жилищата, придобити по този ред, не могат да се 
отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за 
срок 15 години.
V. Нарушаването на забраните по т. 4 и 5 е основание за 
разваляне на договора за правото на строеж.
VI. При разваляне на договора лицата, нарушили забраните 
по т. 4 и 5, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за 
собствеността.

Р Е Ш Е Н И Е  № 298
Включване в списък за продажба на публичен търг на 
имоти – ЧОС по плана на гр. Раковски и одобряване на 
пазарни оценки. 
Дава съгласие да бъдат включени в списъка за продажба 
на  публичен търг с явно наддаване следните имоти – ЧОС 
на територията на гр. Раковски и ОПРЕДЕЛЯ ЗА НАЧАЛНА  
ТРЪЖНА ЦЕНА  изготвените от лицензиран оценител 
оценки  както следва:
       
Данни за имота - Предназначение - Площ в кв.м. - Начална 
тръжна цена в лв.
кв. Ген. Николаево
УПИ XV, кв. 1 - Стопанска дейност - 9 436 кв.м. - 118 
894,00 лв.
УПИ/бивш парцел 68/, II стопански двор - Стопанска 
дейност - 2 843 кв.м. - 28 430,00 лв. 
Сграда - Стопанска дейност - 552 кв.м. - 152 840,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е  № 299
Придобиване на имот, собственост  на „ИНСА” ЕООД гр. 
Раковски.
1. Дава съгласие Община Раковски да придобие имот - 
собственост на „ИНСА” ЕООД гр. Раковски, представляващ 
УПИ /част от бивш парцел № 69 от II втори стопански 
двор, състоящ се от 3062 кв.м. ведно със сграден фонд - 
Административна сграда с площ 296,90 кв.м. и метална 
сграда - склад с площ  528 кв.м., за сумата 301 700,00 лв. /
триста е една хиляди и седемстотин лева/, на база пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран оценител.
2.  Възлага на Кмета на Общината да сключи договор 
за покупка на гореописания имот, като всички дължими 
данъци и такси да бъдат за сметка на продавача.

Р Е Ш Е Н И Е  № 300
Кандидатстване на Община Раковски по „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.” по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”, изпълнение на изготвеният проект „Реконструкция 
на водопроводна мрежа на с. Шишманци, Община Раковски”
1. Декларира, че дейностите по проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа на с. Шишманци, Община Раковски”, 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината за 2007-2013 г.
2. Дава съгласие за подготовка на проектно предложение 
„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Шишманци, 
Община Раковски”, с което да се входира по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” на „Програма за развитие на селските райони 
2007-2013 г.”.

3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или 
получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за финансиране на разходи по изпълнение 
горепосочения проект, ако същия бъде финансиран по 
реда на мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” на „Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.”.
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които 
не се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 
в случай, че има такива с кредитни финансови средства 
осигурени от банка или друга банкова институция, чрез 
поемане на общински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 301
Кандидатстване на Община Раковски по „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.” по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”, изпълнение на изготвеният проект „Канализация 
на с. Шишманци, Община Раковски – зона Юго-Запад”.
1. Декларира, че дейностите по проект „Канализация на с. 
Шишманци, Община Раковски – зона Юго-Запад”, отговарят 
на приоритетите на Плана за развитие на общината за 
2007-2013 г.
2. Дава съгласие  за подготовка на проектно предложение 
„Канализация на с. Шишманци, Община Раковски – зона 
Юго-Запад”, с което да се входира по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.
3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или 
получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за финансиране на разходи по изпълнение 
горепосочения проект, ако същия бъде финансиран по 
реда на мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” на „Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.”.
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които 
не се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 
в случай, че има такива с кредитни финансови средства 
осигурени от банка или друга банкова институция, чрез 
поемане на общински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 302
Кандидатстване на Община Раковски по „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.” по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”, изпълнение на изготвеният проект „Канализация на 
с. Шишманци, Община Раковски – зона Северо-Изток”.
1. Декларира, че дейностите по проект „Канализация на 
с. Шишманци, Община Раковски – зона Северо-Изток”, 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината за 2007-2013 г.
2. Дава съгласие  за подготовка на проектно предложение 
„Канализация на с. Шишманци, Община Раковски – зона 
Северо-Изток”, с което да се входира по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” на „Програма за развитие на селските райони 
2007-2013 г.”.
3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или 
получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за финансиране на разходи по изпълнение 
горепосочения проект, ако същия бъде финансиран по 
реда на мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” на „Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.”.
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които 
не се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 
в случай, че има такива с кредитни финансови средства 
осигурени от банка или друга банкова институция, чрез 
поемане на общински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 303
Кандидатстване на Община Раковски по „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.” по мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”, изпълнение на изготвеният проект 
„Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 000130, 
м. Геренски път в землището на с. Шишманци, Община 
Раковски”.
1. Декларира, че дейностите по проект „Пречиствателна 
станция за отпадни води в ПИ 000130, м. Геренски път в 
землището на с. Шишманци, Община Раковски”, отговарят 
на приоритетите на Плана за развитие на общината за 
2007-2013 г.
2. Дава съгласие  за подготовка на проектно предложение 
„Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 000130, 
м. Геренски път в землището на с. Шишманци, Община 
Раковски”, с което да се входира по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.
3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или 
получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за финансиране на разходи по изпълнение 
горепосочения проект, ако същия бъде финансиран по 
реда на мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” на „Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.”.
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които 
не се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 

решения от редовно заседание на общински съвет раковски



в случай, че има такива с кредитни финансови средства 
осигурени от банка или друга банкова институция, чрез 
поемане на общински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 304
Кандидатстване на Община Раковски по „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.” по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”, изпълнение на изготвеният проект „Канализация 
на с. Момино село, Община Раковски”.
1. Декларира, че дейностите по проект „Канализация 
на с. Момино село, Община Раковски”, отговарят на 
приоритетите на Плана за развитие на общината за 
2007-2013 г.
2. Дава съгласие  за подготовка на проектно предложение 
„Канализация на с. Момино село, Община Раковски”, с което 
да се входира по мярка 321 „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” на „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.”.
3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или 
получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за финансиране на разходи по изпълнение 
горепосочения проект, ако същия бъде финансиран по 
реда на мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” на „Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.”.
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които 
не се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 
в случай, че има такива с кредитни финансови средства 
осигурени от банка или друга банкова институция, чрез 
поемане на общински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 305
Кандидатстване на Община Раковски по „Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.” по мярка 
321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”, изпълнение на изготвеният проект 
„Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 053009, 
м. Плугината, в землището на с. Момино село, Община 
Раковски”.
1. Декларира, че дейностите по проект „Пречиствателна 
станция за отпадни води в ПИ 053009, м. Плугината, 
в землището на с. Момино село, Община Раковски”, 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината за 2007-2013 г.
2. Дава съгласие  за подготовка на проектно предложение 
„Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 053009, 
м. Плугината, в землището на с. Момино село, Община 
Раковски”, с което да се входира по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.
3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или 
получаване на кредит от банка или друга финансова 
институция за финансиране на разходи по изпълнение 
горепосочения проект, ако същия бъде финансиран по 
реда на мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” на „Програма за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.”.
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които 
не се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” на 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 
в случай, че има такива с кредитни финансови средства 
осигурени от банка или друга банкова институция, чрез 
поемане на общински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 306
Молби за отпускане на еднократна финансова помощ.
Общински съвет Раковски отпуска парични помощи на:
1. Верка Борисова Дъбова, ЕГН: 6912074430, с постоянен 
адрес: с. Момино село, общ. Раковски, ул. „22-ра” № 9 в 
размер на 100 /сто/ лева;
2. Мария Йозова Митова, ЕГН: 6608084510, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Патриарх Евтимий” 
№ 38 в размер на 100 /сто/ лева;
3. Йовко Маринов Абанасов, ЕГН: 6511104449, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „р. Камчия” № 12 в 
размер на 100 /сто/ лева;
4. Тина Георгиева Донева, ЕГН: 4107224575, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Симеон I” № 85 в 
размер на 100 /сто/ лева;
5. Ганка Диянова Абаносова, ЕГН: 6406184976, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „р. Камчия” № 23 в 
размер на 100 /сто/ лева;
6. Иван Йосифов Нандров, ЕГН: 5802274626, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Лазар Добрич” № 4 в 
размер на 50 /петдесет/ лева;
7. Маруся Петкова Карлакашева, ЕГН: 7302057333, с 
постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „р. Сребра” 
№ 10 в размер на 100 /сто/ лева;
8. Юсеин Ахмед Кючек, ЕГН: 8208164580, с постоянен адрес: 
с. Стряма, общ. Раковски, ул. „Г. С. Раковски” № 47 в размер 
на 200 /двеста/ лева;
9. Пата Алиева Ахмедова, ЕГН: 5109104375, с постоянен 
адрес: с. Стряма, общ. Раковски, ул. „Гъба” № 2 в размер на 
100 /сто/ лева;
10. Георги Серафимов Балабански, ЕГН: 6408214529, с 
постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Алеко 
Константинов” № 12 в размер на 200 /двеста/ лева;
11. Жана Николова Гешева, ЕГН: 6502064533, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Лайка” № 3 в размер 
на 100 /сто/ лева;
12. Мария Славова Кайсарска, ЕГН: 4012234450, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Иван Вазов” № 7 в 

размер на 50 /петдесет/ лева;
13. Мария Летова Балджийска, ЕГН: 4504184730, с 
постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Стефан 
Стамболов” № 24 в размер на 50 /петдесет/ лева;
14. Мария Иванова Зайкова, ЕГН: 5603114796, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „8-ми март” № 5 в 
размер на 50 /петдесет/ лева;
15. Василка Гюрова Дъбова, ЕГН: 8009154510, с постоянен 
адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „р. Камчия” № 11 в 
размер на 100 /сто/ лева;
16. Йовка Петрова Пищийска, ЕГН: 7908234490, с 
постоянен адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Тутракан” 
№ 11 в размер на 50 /петдесет/ лева;

Р Е Ш Е Н И Е  № 307
Отдаване под наем на Общински имот – общински 
павилион ПОС чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс за срок от 5 /пет/ години.
Дава съгласие за включване в списъка за отдаване под наем 
чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на 
общински павилион ПОС с площ от 15 /петнадесет/ кв. м. 
за срок от 5 /пет/ години, находящ се в гробищен парк кв. 
Секирово имот № 000140, АОС № 1200/28.07.2005 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 308
Отдаване под наем на земи от ОПФ, чрез публичен търг 
или публично оповестен конкурс. 

1. Дава съгласие за  отдаване под наем на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс за срок до 4 /четири/ години за 
отглеждане на интензивни култури и за срок от 10 /десет/ 
години за отглеждане на трайни насаждения на следните 
общински ниви към Община Раковски.
2. Началната тръжна цена да се съобрази с Наредбата за 
базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – 
Общинска собственост. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 309
Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд, 
чрез публичен търг или публично оповестен конкурс 
Дава съгласие за  възмездно отдаване под наем на терени 
ПОС съгласно одобрени схеми  чрез търг или конкурс  за 
срок до 5 /пет/ години, за следните Общински имоти:
Т  Е  Р  Е  Н  И:
1. Общински терен ПОС петно от 5 /пет/ кв. м. за 
поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ и одобрена схема 
с Решениe  № 181, взето с протокол № 12/17.12.2004 
г., находящо се в кв. 67 площадно пространство на гр. 
Раковски кв. Секирово - изтекъл срок на договор, ползвано 
до сега от фирма „Минерала – 98” ЕООД за продажба на 
вестници и списания.
2. Общински терен – ПОС петно   от 20 /двадесет/ кв.м. 
за поставяне на ВПС по чл. 120 А от ППЗТСУ и одобрена 
схема с Решениe  № 383/18.04.2001 г., находящо се пред 
УПИ-IV-919, кв.  77 по плана на с. Стряма – изтекъл срок на 
договор, ползвано до сега от  СД „Джоритон – 74 - ЮС и 
сие” представлявано от Юсеин Кеазим Мустафа.
3. Общински терен ПОС петно от 15 /петнадесет/ кв. 
м.  за поставяне на ВПС  по чл. 56 от ЗУТ и одобрена 
схема с Решениe  № 212 /14.11.2000 г., находящо се  пред 
кв. 63 /до училище „Хр. Ботев”/ кв. Секирово – изтекъл 
срок на договор, ползвано до сега от ЕТ „Мария Будакова” 
-  търговска дейност /книжарница/.
4. Част от първи етаж на общински имот 9 /девет/ кв. м.- 
ПОС,  ОУ „Отец Паисий” с. Стряма, АОС № 635/18.08.2000 г. 
находящ се на ул. „Васил Коларов” с. Стряма – изтекъл срок 
на договор, ползвано до сега от ЕТ „Моню Монев - М2” – 
търговска дейност продажба на готови закуски.
5. Общински терен ПОС  петно от 20 /двадесет/ кв. м. 
за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ и одобрена схема 
с Решениe  № 199 взето с Протокол № 13/15.02.2005 г., 
находящ се на северния тротоар на бул. „Г.С. Раковски” 
между УПИ–ХII - детска градина и УПИ-IХ-1284, между кв. 
49 и кв. 549 па плана на гр. Раковски кв. Ген. Н-во, изтекъл 
срок на договор, ползвано до сега от Тинка Пальоглу за 
търговска дейност.

Р Е Ш Е Н И Е  № 310
Изкупуване на части от имот - собственост на „ТРАКИЯ 
РМ” ЕООД  гр. Пловдив с управител Халина  Малецка-
Пейчева.  
1. Дава съгласие  да бъде  променен от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост част от 
имот № 330, кв. 44, отреден за „Гробище” по плана на с. 
Момино  село, Община Раковски в  размер на  2 437,23 кв.м.
2. Дава съгласие да бъде  изкупен следния имот: 
- част от  УПИ I - „Складово  стопанство за  съхранение 
на зърно-силозен тип”, кв. 44 по плана на с. Момино село, 
Община Раковски, собственост на „ТРАКИЯ РМ”ЕООД  гр. 
Пловдив с управител Халина Малецка-Пейчева в размер 
на  1340.61 кв.м. Пазарната цена на имота е  14 478,00/
четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и осем 
лева/, изготвена от лицензиран оценител.
3. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти - 
общинска собственост на „ТРАКИЯ РМ” ЕООД  гр. Пловдив, 
съгласно проект за изменение на  подробния устройствен 
план, а именно:
- Част от  имот № 330, кв. 44, отреден за „Гробище” по 
плана на с. Момино  село, Община Раковски в  размер на  2 
437,23 кв.м. Имотът е актуван с АОС №  2185/24.04.2009 
год. Пазарната цена на имота е 26 322,00 лв./двадесет и 
шест хиляди триста двадесет и два лева/, изготвена от 
лицензиран оценител.
- Част от  УПИ I, кв. 44, отреден за „Залесяване” по плана 
на с. Момино село, Община Раковски в размер на  1345 

25 кв.м. Имотът е актуван с АОС № 195/09.11.1995 год. 
Пазарната цена на имота е  14 529,00 лв. /четиринадесет 
хиляди петстотин двадесет и девет лева/, изготвена от 
лицензиран оценител.
Общински съвет определя сума за уравнение в размер на 
36 000,00 лв. /тридесет и шест хиляди лева/. Сумата да 
бъде приведена по банков път от „ТРАКИЯ- РМ” ЕООД  гр. 
Пловдив на Община Раковски към датата на подписване 
на  договора за продажба, като всички разходи - данъци и 
такси са за сметка на „ТРАКИЯ РМ” ЕООД гр. Пловдив.

Решения от редовно заседание на Общински съвет 
Раковски, взети с  Протокол № 22/28.04.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 268
Решениe  № 246, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Отменя Решениe  № 246, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 269
Решениe  № 248, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Изменя Решениe  № 248, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., както следва:
1. Дава съгласие за продажба на лицето Петър Иванов  
Хамбарлийски от гр. Раковски на 54/235 (петдесет и 
четири от двеста тридесет и пет) идеални части от УПИ 
VIII-2446, кв.37 по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, 
отреден за „Търговска дейност” целия с площ 235 кв.м., 
представляващи прилежаща площ към сграда - „Магазин”, 
собственост  на  Петър Иванов Хамбарлийски  от гр. 
Раковски, изграден съгласно учредено право на строеж с 
договор от 08.11.2006 год. 
Съсобствеността с Община Раковски се ликвидира изцяло.
2. Определя продажна цена в размер на 1500 лв. /хиляда и 
петстотин лева/.

Р Е Ш Е Н И Е  № 270
Решениe  № 249, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Изменя Решениe  № 249, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., както следва:
Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ 
години на ученическа столова от 100 кв. м. в СОУ „Гео 
Милев” кв. 103, парцел II по плана на с. Белозем, актуван с 
АОС № 618/28.07.2000 г. и Решениe  № 68/25.02.2000 г. за 
промяна на собствеността от публична в частна, без търг 
или конкурс на СККК „Белозем” за спортна дейност.
 
Р Е Ш Е Н И Е  № 271
Решениe  № 252, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Изменя Решениe  № 252, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., както следва:
1. Дава съгласие да бъдат променени от публична общинска 
собственост  в частна общинска собственост следните 
имоти на територията на Община Раковски:
- имот № 000037, състоящ се от 0,121 дка, в землището 
на  гр. Раковски, местността „Тепикова кория”, акт № 
2183/17.04.2009 год.
- имот №  000046, състоящ се от 0,132 дка, в землището на 
с. Стряма, местността „Топ Кория”, акт № 2184/17.04.2009 
год.
2. Дава предварително съгласие за промяна начина на 
трайно ползване  на   посочените  в т. 1 имоти от „Пасище, 
мера” в  „Др. територия”.    
3.  Предварителното съгласие е за срок от  1 /една/ година.
4. Учредява възмездно право на строеж на Национална 
Електрическа компания ЕАД – П ”ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”   
ГР.СОФИЯ  за изграждане на стъпките  на Обект  ВЛ-400 КV 
„Карлово-Пловдив” върху следните имоти - частна общинска 
собственост:
- Имот № 019199, състоящ се от 0,090 дка, в землището на 
с. Стряма, местността „Гърчинско”, акт № 2179/17.04.2009 
год. за сумата от 2000 /две хиляди/ лв.;
- Имот № 019216, състоящ се от 0,090 дка, в землището 
на с. Стряма, местността „Гърчинско”, акт № 2180 
/17.04.2009 год. за сумата от 2000 /две хиляди/ лв.;
- Имот № 041053, състоящ се от 0,121 дка, в землището на  
гр. Раковски, кв. Парчевич, местността „Комбинатското”, 
акт № 2182/17.04.2009 год. за сумата от  2000 /две хиляди/ 
лв.;
- Имот № 0103056, състоящ се от 0,110 дка, в 
землището на с. Стряма, местността  „Перселик”, акт №  
2181/17.04.2009 год. за сумата от 2000 /две хиляди/ лв.;.

Р Е Ш Е Н И Е  № 272
Решениe  № 259, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Изменя Решениe  № 259, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., както следва:
1. Определя следните имоти-частна общинска собственост 
за изграждане на социални жилища, а именно: 
а/ УПИ  II - 495, кв. 144 състоящ се от  790 м2, акт № 

700/17.01.2001 год. по плана на гр. Раковски
б/ УПИ  ХII - 2094, кв. 127 състоящ се от  663 м2, акт № 
115/07.06.1999 год. по плана на гр. Раковски
в/ УПИ VI, кв. 93, състоящ се от 840 кв.м., акт № 
808/06.08.2001 г. по плана на с. Белозем
г/ УПИ ХVII, кв. 52, състоящ се от 735 кв.м., акт №  
326/08.02.2000 год. по плана на с. Чалъкови
2. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж на 
следните лица върху горепосочените имоти:
I.За гр.Раковски:
1. Панка Драгомирова Лесова - кв. Секирово, ул. ”Иглика” № 
12
УПИ  II- 495, кв. 144 състоящ се от  790 м2, акт № 
700/17.01.2001 год. за сумата от 4 550,00 лв., определена 
от лицензиран оценител;
2. Иванка Йосифова Чанова - кв. Секирово
УПИ  ХII- 2094, кв. 127 състоящ се от  663 м2, акт № 
115/07.06.1999 год. - безвъзмездно във връзка с тежкото 
материално положение на семейството. 
II. За с. Белозем
1. Миглена Георгиева Филипова – ул. „Михаил Марков” № 12
УПИ VI, кв. 93, акт № 808/06.08.2001 г. за сумата от  2 
910,00 лв., определена от лицензиран оценител
III. За с. Чалъкови
1. Иван Костадинов Василев – ул. ”Дружба” № 11
УПИ ХVII, кв. 52, акт №  326/08.02.2000 год. за сумата от 
1706,00 лв., определена от лицензиран оценител.
3. Ако в 5 /пет/ годишен срок от подписване  на договора 
лицата не извършат строителството на жилищната 
сграда по одобрен архитектурен проект, правото на 
строеж се погасява в полза на собственика на земята и 
платената цена на правото на строеж не се връща.
4. Правото на строеж, учредено за изграждане на жилищна 
сграда  не може да се прехвърля на трети лица.
5. Жилищата, придобити по  този ред, не могат да се 
отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за 
срок 15 години.
6. Нарушаването на забраните по т. 4 и 5 е основание за 
разваляне на договора за правото на строеж.
7. При разваляне на договора лицата, нарушили забраните 
по т. 4 и 5, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за 
собствеността.

Р Е Ш Е Н И Е  № 273
Решениe  № 265, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Изменя Решениe  № 265, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., както следва:
1. Дава предварително съгласие за смяна на 
предназначението на имот ПИ № 000130 – публична 
общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Пасище, мера”, състоящ се от 4 дка, IV категория, находящ 
се в местността „Геренски път” от землището на с. 
Шишманци, Община Раковски. Имота е актуван с АОС № 
2098/14.04.2009 г. Същият да се преотреди за не земеделски 
нужди, а именно в „Пречиствателно съоръжение за отпадни 
води”.
2. Предварително съгласие е за срок от 1/една/ година.
Р Е Ш Е Н И Е  № 274
Решениe  № 266, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., върнато за преразглеждане от Областен Управител 
на Област Пловдив инж. Тодор Петков с Изх. № 09–12-
5/13.04.2009 г.
Изменя Решениe  № 266, взето с Протокол № 21/27.03.2009 
г., както следва:
Дава съгласие да бъде сменено предназначението на 
поземлен имот - частна общинска собственост с начин 
на трайно ползване "Нива", състоящ се от 6,588 дка, 
съставляващ имот № 053009, пета категория, находящ се 
в землището на с. Момино, Община Раковски, местността 
„Плугнината”. Имота е актуван с АОС №  1858/16.03.2009 
год. Същият да се преотреди за не земеделски нужди, а 
именно ”Пречиствателно съоръжение за отпадни води”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 275
Промяна състава на постоянните комисии към Общински 
съвет Раковски
Изменя състава на постоянните комисии към Общински 
съвет Раковски, както следва:

Комисия “ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и 
благоустройство”:

1.  Светлин Власов – председател
2.  Милена Мандраджийска – зам.председател
3.  Виктор Узунов – член
4.  Янко Ангелов – член
5.  Петър Стрехин – член
6.  Анна Власова – член
7.  Атанас Димов – член

Комисия  “Законност и обществен ред, местно 
самоуправление, нормативна уредба и регионална 
политика”:

1. Виктор Узунов – председател
2. Руска Евтимова – зам.председател
3. Татяна Бакова – член
4. Анна Власова – член
5. Дяна Станджикова – член
6. Янко Ангелов– член
7. Йордан Димитров – член

Комисия “Образование, спорт, туризъм, култура и религия”:
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1. Божидар Замярски – председател
2. Мария Александрова – зам.председател
3. Дяна Станджикова – член
4. Екатерина Петрова – член
5. Венко Гочев – член
6. Йордан Неделчев– член
7. Руска Евтимова – член

Комисия “Здравеопазване и социална дейност”:

1. Йордан Димитров – председател
2. Татяна Бакова – зам.председател
3. Анна Власова – член
4. Илия Манчев – член
5. Венко Гочев – член
6. Екатерина Петрова – член
7. Атанас Димов – член

Комисия “Бюджет и финанси”:

1.  Милена Мандраджийска – председател
2.  Божидар Земярски – зам.председател
3.  Илия Манчев – член
4.  Йосиф Ячев – член 
5.  Йордан Неделчев – член
6.  Иван Лачев – член
7.  Петър Манчев – член

Комисия “Управление на общинската собственост”:

1. Йосиф Ячев – председател
2. Светлин Власов – зам.председател
3. Милена Мандраджийска – член
4. Мария Александрова – член
5. Петър Стрехин – член
6. Иван Лачев – член
7. Петър Манчев – член

Комисия „Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”:

1. Венко Гочев – председател
2. Мария Александрова – зам.председател
3.  Дяна Станджикова – член
4.  Йосиф Ячев – член
5.  Екатерина Петрова – член
6.  Илия Манчев – член
7.  Виктор Узунов – член

Р Е Ш Е Н И Е  № 276
Приемане и утвърждаване бюджета на общината и 
разчета за финансиране на капиталовите разходи – 2009 г.
1. Приема и утвърждава бюджета на общината и разчета 
за финансиране на капиталовите разходи – 2009 г, както 
следва: 
                                                                                    
I. ПО ПРИХОДА - 12 476 212 лв.
I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - 5 
943 202 лв.

В т.ч. – Обща допълваща субсидия - 5 299 009 лв.
           - Целева субсидия за капиталови разходи -
           - Преходен остатък от 2008 г. - 6 44 193 лв.

I.2. ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ 
НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - 6 533 010 лв.

В т.ч. – Данъчни приходи - 722 000 лв.
           - Неданъчни приходи - 2 068 012 лв.
           - Обща изравнителна субсидия - 1 209 200 лв.
           - Целева субсидия за капиталови разходи - 2 285 
500 лв.
           - Преходен остатък 2008 г. - 248 298 лв.

II. ПО РАЗХОДА - 12 476 212 лв.
II.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - 5 943 202 
лв.
II.2. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 6 090 779 лв.
II.3. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА 
ДЕЙНОСТИ - 442 231 лв.

2. На основание чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ / 2009 г. определя 
и утвърждава размера на Резерва от трансферите от 
Централния бюджет за Община Раковски, по видове 
трансфери и бюджетни дейности, съгл. ПриложениЕ  № 1 и в 
общ размер на 879 370 лв. 
3. На основание § 31, ал. 2 от ЗДБРБ / 2009 г. утвърждава 
разпределението на преходния остатък от бюджетни 
средства от 2008 г. и плануването му по Бюджет – 2009 г. 
по бюджетни дейности, съгл. ПриложениЕ  № 2
4. На основание чл. 9 от Закона за общинските бюджети 
и изискване на Министъра на финансите на РБ с писмо 
№ ФО – 2 / 11.02.2009 г. се утвърждава разпределението 
на Целевата субсидия за капиталови разходи на Община 
Раковски за 2009 г. по бюджетни функции и дейности, 
обекти и 10 % резерв за същите, съгл. ПриложениЕ  № 3
5. На основание писмо № ФО – 2 / 11.02.2009 г. се определят 
за събираеми през бюджетната 2009 г. просрочени вземания 
на Община Раковски по приключване на 2008 г., по видове 
вземания, съгл. ПриложениЕ  № 4 кол. 6 в размер на 36 474 лв. 
6. На основание чл. 30, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 27 
/ 09.02.2009 г. и писмо № ФО – 2 / 11.02.2009 г. на 
МФ утвърждава списък на педагогическия персонал 
при бюджетна функция „Образование” – гр. Раковски в 
делегираните от държавата дейности с право на заплащане 

/ компенсиране/ на транспортните им разходи в размер на 
85 % от стойността на документите, удостоверяващи 
цената на транспортната услуга съгл. ПриложениЕ  № 5 
7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 27 
/ 09.02.2009 г. утвърждава списък на персонала от 
бюджетната сфера на Община Раковски с право на 
заплащане на транспортните разходи в размер на 85 % от 
стойността на документите удостоверяващи цената на 
транспортната услуга съгласно ПриложениЕ  № 6
8. На основание чл. 9 от Закона за общинските бюджети 
утвърждава разчета и поименния списък за финансиране 
на капиталовите разходи за 2009 г. на Община Раковски, 
съгласно ПриложениЕ  № 7:

А. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
А.1. Целева субсидия по ЗДБРБ 2009 г. - 2 285 500 лв.
      - Целева субсидия по ЗДБРБ 2009 г. за обекти по 
решение на Общински съвет  - 181 600 лв.
      - Целева субсидия по ЗДБРБ 2009 г. по ремонт и 
изграждане на общинска пътна мрежа - 103 900 лв.
      - Целева субсидия за екологични обекти по ПриложениЕ  
№ 7 към ЗДБРБ 
 2009 г. - 2 000 000 лв.
А.2. Собствени бюджетни средства - 1 058 168 лв.
      - Собствени приходи - 706 269 лв.
      - Преходен остатък от целева субсидия за капиталови 
разходи от 
2008 г. - 215 211 лв.
      - Преходен остатък от ОДС за ЕРС от 2008 г. - 116 
764 лв.
      - Преходен остатък от държавни трансфери от 2008 
г. - 19 924 лв.
ВСИЧКО: / А.1. + А.2./ - 3 343 668 лв.

Б. ПО ОСНОВНИ ВИДОВЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  
      - Основен ремонт § 51 – 00 - 634 388 лв.
      - Придобиване на ДМА § 52 – 00 - 2 621 566 лв.
      - Придобиване на НДА § 53 – 00 - 21 950 лв.
ВСИЧКО: - Б - 3 343 668 лв.

В съответствие със стойностните показатели по 
настоящето решение и показателите по обекти в 
ПриложениЕ  № 7 се изготвя и представя утвърдената 
документация – форми „Публични инвестиции” в МФ – 
Дирекция „ Финанси на общините”
9. На основание чл. 9 от Закона за общинските бюджети 
утвърждава текущите ремонти § 10 – 30 по Бюджет 
2009 г. по бюджетни функции, дейности и обекти съгласно 
ПриложениЕ  № 8, кол. 6 и в общ размер – 464567 лв.
10. Общински съвет на Община Раковски на основание 
възможностите, произтичащи от § 69, ал. 4 от ЗДБРБ 
– 2009 г. дава съгласие кмета на общината да приложи 
системата на Делегираните бюджети за детските 
заведения в Общината.
11. За второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, 
неприлагащ системата на Делегираните бюджети се 
определя – титуляр: „Общински детски заведения” гр. 
Раковски на самостоятелна бюджетна банкова сметка за 
бюджетните дейности и заведения:
- ЦДГ „Зорница” – с. Шишманци
- ОУ „Христо Ботев” - Шишманци
- Други дейности по образованието – разходи за шофьори и 
ученически автобуси в общината 
- Детски ясли
- Здравни кабинети в детски градини и училища
- Полудневна детска градина – Чалъкови
12. Утвърждава размерите на първоначалните бюджети за 
2009 г. по отделни разпоредители с бюджетни кредити в 
системата на Общината, по отделни отговорности и в 
общи размери съгласно ПриложениЕ  № 9 – 12476212 лв.
13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4 от 
ПМС № 46 / 26.02.2009 г. се утвърждават средствата за 
заплати за 2009 г. за делегирани от държавата дейности 
съгласно ПриложениЕ  № 10
14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 3 от 
ПМС № 46 / 26.02.2009 г. се утвърждава по Бюджет – 2009 
г. допълнителна (сезонна) численост – нещатен персонал – 
Работници по чистота – код – 2623 за гр. Раковски – 3 бр. за 
9 месеца от 01.04. до 31.12.2009 г. с месечен фонд 
„ Работна заплата” – 900 лв.
15. На основание чл. 41, т. 3 от ПМС № 27 / 09.02.2009 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на РБ се утвърждават 
разходи за представителни цели:
15.1. Бюджетна дейност – код 2122 „Общинска 
Администрация” - § 10 – 98 – 5 000 лв., от които:
- Кмет на Община – 3 300 лв.
- кметство Белозем – 350 лв.
- кметство Стряма –  350 лв.
- кметство Чалъкови – 250 лв.
- кметство Шишманци – 250 лв.
- кметство Момино село – 250 лв.
- кметство Болярино – 250 лв.
15.2. Бюджетна дейност – код 2123 „Общински съвет”
– за председател на Общински съвет - § 10 – 98 – 1 200 лв.
16. Утвърдените кредити в бюджетна дейност – код 
2122„Общинска Администрация” - § 42 – 14 „Помощи по 
решение на Общински съвет” в размер на 25 000 лв. се 
отпускат и изплащат за конкретни случаи по последващи 
решения на Общински съвет.
17. На основание чл. 31, ал. 1 от ПМС № 27 / 09.02.2009 г. 
се утвърждават в бюджетна дейност код 2745 „Обредни 
домове и зали”, § 42 – 14 средства в размер на 1 000 лв. за 
подпомагане разходи за погребения жители от общината. 
Кмета на общината в рамките на утвърдените кредити 
отпуска помощ до 100 лв. на отделен случай само по 
условията на чл. 31, ал. 3 от същото постановление.

18. На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските 
бюджети Общински съвет гр. Раковски дава правомощие на 
Кмета на Общината да:
18.1. Изменя размера на бюджетните кредити за 
различните видове разходи в обема на общите разходи 
на една бюджетна дейност, без средства за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните 
от държавата дейности;
18.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове 
разходи в една дейност или от една дейност в друга в 
границите на една бюджетна група, без да изменя общия им 
размер в частта за местни дейности;

Р Е Ш Е Н И Е  № 277
Изменение на Кадастралния и регулационния план на част от 
кв. 132 по плана на с. Белозем
1. Да се преотреди част от  площадното пространство 
между улици с ос.т.427 ÷ 425 ÷  424 ÷ 423  от публична 
общинска  в частна общинска собственост.
2. Да се изготви ПУП-ПР за изменение на Кадастралния и 
регулационния план на част от кв. 132 по плана на с.Белозем.

Р Е Ш Е Н И Е  № 278
Определяне размера на индивидуалните основни месечни 
заплати на кметовете на населени места, считано от 
01.01. 2009 г.
Определя индивидуалните основни месечни работни заплати 
на кметовете на населени места от Община Раковски в 
сила от 01.01.2009 г. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 279
Изпълнения на съдебни решения за признато право на 
собственост върху земеделски земи

1. Признава за възстановяване правото на собственост на 
ЕЛЕНА ВЕЛЧЕВА КАРАГЬОЗОВА, от с. Стряма, общ. Раковски, 
върху нива от 3,7 дка в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ 
070010.
2. Обезщетението да се извърши със земя от ОПФ в имот 
№ 044025 от землището на с. Стряма.

Р Е Ш Е Н И Е  № 280
Определяне на правила за ползване и размер на таксата 
за ползване на общинските мери и пасища от ОПФ за 
общо ползване на земеделски стопани – животновъди на 
територията на Община Раковски.

Дава съгласие за предоставяне на общинските мери 
и пасища за общо ползване от земеделски стопани–
животновъди и/или техни сдружения.
1. В зависимост от наличността и в съответствие с 
условия за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско 
състояние се определя размер на наемната площ, както 
следва: 
- на глава едър рогат добитък и еднокопитни –  5 дка;
- на глава дребен рогат добитък –  0.5 дка.
2. При недостиг на мери и пасища, отговарящи на общата 
минимално необходима площ за всички животни, отглеждани 
в населеното място, се въвежда коефициент за редукция на 
броя.
3. При ползване на мерите и пасищата, ползвателите се 
задължават да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват следните правила: 
•	 Да не променят предназначението им;
•	 Да не използват земите за неземеделски нужди;
•	 Да не ги разорават;
•	 Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, 
камъни 
и храсти;
•	 Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, 
производствени, опасни и др.отпадъци;
•	 Забранява се наторяването с изкуствени торове и с 
утайки 
от пречистени отпадни води;
•	 Забранява се паленето на растителност в мерите и 
пасищата;
•	 Пасищата и мерите да не се заграждат и да не се 
изграждат временни постройки.

4. Определя такса за ползване на общинските мери и 
пасища в 
размер на 2 лв./дка.  
5. При недостиг на мери и пасища, отговарящи на общата 
минимално необходима площ за всички животни, отглеждани 
в населеното място се въвежда коефициент за редукция на 
броя.

Р Е Ш Е Н И Е  № 281
Даване под наем чрез търг или конкурс на общински имот, 
част от общинска сграда – бивша ЦДГ „Пролет” гр. Раковски, 
югозападното крило – Частна общинска собственост 

Дава съгласие за отдаване под наем, чрез търг или конкурс, 
за срок от 3 /три/ години на общински имот, част от 
общинска сграда – бивша ЦДГ „Пролет” гр. Раковски, 
югозападното крило – Частна общинска собственост, АКТ 
№ 68/22.04.1999 г. и АКТ № 67/22.04.1999 г., състоящо се 
от 143 кв. м. /сто четиридесет и три/, застроена площ и 
658 кв. м. /шестотин петдесет и осем/ незастроена площ, 
находящ се в УПИ-VII-2389, кв. 63 по новия регулационен план 
на гр. Раковски.

Р Е Ш Е Н И Е  № 282
Прекратяване на съсобственост върху имот – частна 
общинска собственост между Община Раковски и Костадин 

Радков Йовчев от с. Стряма чрез продажба частта на 
Общината

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба на 470/770 /четиристотин и седемдесет от 
седемстотин и седемдесет/ идеални части от УПИ Х-240, 
241, отреден за „Жилищно строителство”, целият от 
770 кв. м., съгласно влязъл в сила рег. план на с. Стряма 
от 1991 год. на Костадин Радков Йовчев от с. Стряма, 
Пловдивска област, собственик на 300/770 /триста от 
седемстотин и седемдесет/ идеални части на същия имот. 
Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана изцяло.
2. Одобрява продажна цена, изготвена от лицензиран 
оценител в размер на 6000,00 лв. /шест хиляди лева/ без 
ДДС.

Р Е Ш Е Н И Е  № 283
Удължаване срока на договора за възмездно отдаване под 
наем на Общински имоти ЧОС до максимално допустимия 
по закон

Дава съгласие за удължаване срока на договор от 
11.02.2003 г. с 4 /четири/ години /остатъка от максимално 
допустимия срок/ на възмездно ползване от ЕТ „Мария 
Керина” с управител Румен Георгиев Дюлгерски на общински 
имот сграда  - павилион /ЧОС/ с площ от 15 /петнадесет/ 
кв. м. находящ се в гробищен парк кв. Секирово с цел 
каменоделски услуги изработка на паметници.

Р Е Ш Е Н И Е  № 284
Отдаване под наем на ВПС /павилион за закуски/ в двора на 
училище „Христо Ботев” в кв. Секирово, гр. Раковски

Дава съгласие за отдаване под наем чрез търг за срок от 5 
/пет/ години на ВПС /павилион за закуски/ в двора на училище 
„Христо Ботев”- кв. Секирово, гр. Раковски, разположен 
на петно № 1 за поставяне на ВПС с площ 11 кв. м., 
представляващ парцел I /първи/, кв. 63 /шестдесет и три/.

Р Е Ш Е Н И Е  № 285
Молби за отпускане на еднократна финансова помощ

Общински съвет Раковски отпуска парични помощи на:
1. Блага Цанкова Маринова, ЕГН: 6407204552, с постоянен 
адрес гр. Раковски, община Раковски, ул.”Река Камчия” № 7 в 
размер на 200/двеста/лева.
2. Стоян Георгиев Стоянов, ЕГН: 3910024409, с постоянен 
адрес с. Чалъкови, община Раковски, ул. „Иван Вазов” № 137 
в размер на 50 /петдесет/ лева.
3. Иванка Илиева Тодорова, ЕГН: 8707174494, с постоянен 
адрес гр. Раковски, община Раковски, ул. „Река Струма” № 
12 в размер на 50 /петдесет/ лева.
4. Екатерина Цанкова Маринова, ЕГН: 7705214410, с 
постоянен адрес гр. Раковски, община Раковски, ул. „Река 
Въча” в размер на 100 /сто/ лева.
5. Спас Николов Стоянов, ЕГН: 5301014483, с постоянен 
адрес с. Белозем, община Раковски, ул. „Пясъчник” № 4 а в 
размер на 400 /четиристотин/ лева.
6. Петя Георгиева Хамбарлийска, ЕГН: 8107288495, с 
постоянен адрес гр. Раковски, община Раковски, ул. „Орел” 
№ 1 в размер на 100 /сто/ лева.
7. Алдефина Илиева Спасова, ЕГН: 6111164377, с постоянен 
адрес с. Чалъкови, община Раковски, ул. „Неофит Рилски” № 
134 в размер на 100 /сто/ лева.

Р Е Ш Е Н И Е  № 286
Опрощаване на задължения към общината

Дава съгласие да бъде опростена сумата от 50 /
петдесет/ лева, наложена с наказателно постановлениЕ  № 
13/16.02.2009 г. на Община Раковски, на Спас Колев Маринов 
с ЕГН 6701144360, адрес: с. Момино село, община Раковски, 
област Пловдив, ул. „26-та” № 10.

Р Е Ш Е Н И Е  № 287
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територията 
на Община Раковски, приета с Решениe  № 208, взето с 
Протокол № 18/27.01.2009 г. 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски, приета с Решениe  № 208, взето с Протокол № 
18/27.01.2009 г. от заседание на Общински съвет Раковски, 
както следва:
  1. Текста към глава пета – „ПриложениЕ  № 1 – Списък на 
видовете услуги и цени за тях по чл. 56 от Наредбата” се 
променя както следва:
„ПриложениЕ  № 1 – Списък на видовете услуги и цени за тях 
по чл. 48 от Наредбата”
  2. От Глава пета – ПриложениЕ  № 1 – Списък на видовете 
услуги и цени за тях по чл. 56 от Наредбата, отпада точка 
33 – Извършване на проверка на място от комисия по 
дадена молба, жалби и др. подадени от граждани и фирми 
– 15 лв.
  3. В Глава пета – ПриложениЕ  № 1 – Списък на видовете 
услуги и цени за тях по чл. 56 от Наредбата, се добавят 
три нови точки:
     3.1. Рекламна площ в общински вестник, Черно - бяла – 1 
лв./см 2 /без ДДС/
     3.2. Рекламна площ в общински вестник, Цветна – 1,50 
лв./см 2 /без ДДС/
     3.3. Кратки обяви /съобщения/ - 0,50 лв./см 2 /без ДДС/
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салата “кьополу”
4 порции
Време за приготвяне: 40 мин

1 кг. патладжани 
300 гр. печени чушки 
100 гр. орехи натрошени
1 бр. скилидка чесън
50-70 мл. олио или зехтин
оцет, сол, магданоз за украса
Начин на приготвяне:

Изпичаме патладжаните във фурната на 220-250 градуса за 20 мин. Когато са 
изпечени ги оставяме да изтинат, обелваме ги и ги нарязваме на едри парчета, 
поставяме ги в цедка, за да се отцедят хубаво. През това време нарязваме и 
печените чушки на едри парченца, а чесъна на дребно. Смесваме патладжани-
те, печените чушки, чесъна и орехите, овкусяваме.Готовата салата декорира-
ме със стръкче магданоз.
Съвет: Ако имате време оставете салатата да престои за около час в хладилника.

палачинки по селски

4 порции
Време за приготвяне: 30 мин

За палачинките:
3 бр. яйца, 400 мл. прясно мляко
200-250 гр. брашно, 100 гр. масло 
щипка сол, щипка сода
За пълнежа:
1 глава лук, 3-4 бр. моркови
3 бр. средно големи прeсни чушки, 300 гр. пилешко месо (филе или пържола от бут), 
150 гр кашкавал, 50 мл. олио, 50 мл. бяло вино, червен пипер, черен пипер, чубрица, 
пикантина или маги вълшебен вкус, маруля за украса

Начин  на приготвяне:
Разбиваме заедно яйцата, млякото, солта и содата, към тях прибавяме и 
брашното. Бъркаме до получаване на еднородна средно гъста смес.Изпичаме 
палачинките от готовото тесто.
Нарязваме лука на полумесеци, чушката и моркова на кръгчета, а пилешкото 
месо на дребни кубчета. В дълбок тиган загряваме олиото и изпържваме 
първо лука, след това чушките и морковите и когато зеленчуците са готови 
прибавяме и месото. Полуготовата смес гасим с бялото вино, прибавяме и 
100-150 мл. вода, всички подправки, без червения пипер.Задушаваме на слаб 
огън. Когато водата изври слагаме и червения пипер, разбъркваме, за да се 
разпредели равномерно и сваляме от котлона.
Палачинките пълним с тази смес, като ги овиваме на руло или във формата 
на торбичка.За да закрепим торбичката използваме за връзване стръг зелен 
лук. Готовите палачинки поръсваме с кашкавала и малко чубрица и запичаме за 
кратко във фурната (до разтапяне на кашкавала). Сервираме в плоска чиния, 
върху листо от маруля.

плодова салата “асорти”
4 порции
Време за приготвяне: 15 мин

1/2 диня, 1/2пъпеш, мед, пудра захар, 
сладка течна сметана за украса
2 бр. ябълки или круши, 2-3 бр. 
праскови, 4 бр. кайсии, 1 бр. банан, 2 
бр. портокали

Начин на приготвяне:
Внимателно нарязваме всички плодове на едри парчета, за да запазим максимално 
сока им, след което с малко мед намазваме от вътрешната страна купата, 
която ще използваме за сервиране на салатата. Слагаме плодовете вътре, 
като не е нужно да се стараем да ги подреждаме. По желание  и вкус готовата 
салата може да декорираме с разбитата сметана, или да поръсим с пудра 
захар, а защо не и допълнително количество мед- въпрос на предпочитание и 
настроение от Ваша страна.
Надяваме се в горещите и дълги летни дни да сме ви подсказали и улеснили с 
избора при подготовка на домашната трапеза. 
Здравословно и натурално - това безспорно е тенденцията в кухнята през 
топлите месеци.
Желаем Ви добър апетит и страхотно настроение!!!

Домакин на кулинарната рубрика е:
надя Йовчева,  управител и главен готвач на „танита“ - бар и Грил

представя  вкусът на лятото

децата на стряма - миг преди да грейнат в усмивки

масажът-празник за тялото 
и душата

 
Лятото е сезон за почивка и време да помислим за себе си, да обърнем 
внимание на това как изглеждаме и как 
се чувстваме. В стремежа да изглежда-
ме по-добре и свежи ни помагат различни 
диети, фитнес и упражнения, спорт или 
разходки на открито. Десетки са начи-
ните, но едно от най-старите и изпита-
ния „оръжия” безспорно е масажът- ре-
лаксиращ и тонизиращ - безценен дар от 
Изтока за изморения и забързан човек 
на нашето време. Ако отделяте по един 
час в седмицата за цялостен класически 
масаж на тялото, ще останете приятно 
изненадани от промяната в живота ви- 
имунната ви система ще стане по-силна 
и вече няма да сте толкова податливи 
на капризите на времето, на резките 
повишения и спадове на температурите 
навън; физическото и психическото напрежение, които скрито се на-
трупват у вас, постепенно ще изчезнат и ще отстъпят място на 
енергичност и повишена дееспособност- ежедневните ви задължения 
ще се „случват” по-лесно, като цяло ще усетите лекота в движения-
та на събуденото си тяло. Всичко това е резултат от естественото 
подобряване на кръвообращението, на разнасянето вън от организма 
на натрупаните токсини. 
Класическият масаж ще ви върне настроението дори и само с една 
процедура, опитайте -  
търговски център „оазис”, център за красота „Sunplace”. 

стаята за масажи в Sunplace

Радост, удоволствие и голяма грижа е отглеж-
дането на /едно/ дете. За всички това ще се 
погрижат в Център за детски стоки „Мистър 
Бебе”- винаги ще Ви посрещнат с усмивка и ще 
получите полезен съвет.
Тук ще намерите голямо разнообразие на дре-
хи и обувки- от самото раждане до 14-годишна 
възраст, богат асортимент на детски храни, 
памперси, аксесоари. Центърът предлага и 
шезлонги, проходилки, кошари, столчета за хра-

нене и за кола, детски колички- както в наличност в магазина, така и по каталог.
Ново предложение на „Мистър Бебе” е обзавеждане за детска стая по каталог 
с доставка до дома.
Можете да ни намерите в Търговски център „Оазис“, кв. Секирово, 
партера вдясно.


