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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski@abv.bg 

  

ПРОТОКОЛ № 12 
 

от 31.08.2016 г. 
 
 

от редовно  заседание проведено от 13:10 часа в заседателната зала на 
 Общински съвет Раковски 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Георги Николаев Лесов 
 
 
Присъстват общински съветници: Петър Милков Антонов, Ралица Костадинова Сатанска, 
Йордан Христев Неделчев, Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан Йозов 
Пенсов, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел Георгиев 
Матански, Мария Димитрова Нанчева, Младен Николов Шишков, Иван Рангелов Рангелов, 
Петър Ангелов Антонов, Петър Григоров Терзийски, Мария Йосифова Гиева, Младен Минчев 
Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Божидар Георгиев 
Замярски, Славейко Милков Белчев 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
Татяна Серафимова Бакова – Зам. кмет на Община Раковски 
Йовко Стефанов Романов – Зам. кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Стефка Златкова Милиева – Кмет на с. Болярино 
 
 
 
Г-н Георги Лесов, Председател на Общински съвет: Добър ден колеги! Радвам се да Ви видя 
отново, почти в пълен състав в края на отпускарския сезон. Имаме необходимия кворум, за да 
започнем с редовното заседание на Общински съвет Раковски за месец август. 
Проектодневния ред беше изпратен до всеки един от вас. Надявам се сте се запознали с него. 
Ако някой има предложения или забележки? Няма. Предлагам да гласуваме Дневния ред.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19  
За: 19 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
 
1. Докладна записка с Вх. № 398/11.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно Съществуването на самостоятелна  паралелка под норматив  в ОУ “Отец 
Паисий” - с. Стряма,  Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
   
2. Предложение с Вх. № 406/16.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. 
 
3. Предложение с Вх. № 410/18.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за създаване, управление и осъществяване на 
контрол на общински предприятия  на територията на Община Раковски. 
 
4. Предложение с Вх. № 412/18.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Електропровод и Път/, преминаващи през ПИ-138 023; ПИ- 138 024; ПИ- 139 101 и ПИ- 139 103- 
общински полски пътища за обект: „Ферма за отглеждане на водоплаващи птици“ за   УПИ 139 
004 - Производствени и складови дейности, образуван от ПИ- 139 004, представляващ 
земеделска земя за процедура за промяна на предназначението в землището на гр. 
Раковски, местност „Саят”. 
 
5. Предложение с Вх. № 415/25.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., прекратяване на съсобственост между Община 
Раковски и физическо лице по отношение на ПИ № 053110, НТП “Друга селскостопанска 
територия”, площ 0,080 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, чрез продажба частта 
на Общината. 
 
6. Предложение с Вх. № 416/25.08.2016 г.от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016г., във връзка с продажба на имоти - частна 
общинска собственост. 
 
7. Предложение с Вх. № 417/25.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016г., във връзка с продажба на имоти - частна 
общинска собственост. 
 
8. Докладна записка с Вх. № 418/25.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от 
отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община 
Раковски“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M10P002-2.001. 
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9. Докладна записка с Вх. № 420/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно съществуването на самостоятелни и слети паралелки под норматив  в ОУ 
“Христо Ботев” - с. Шишманци,  Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване 
на допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
10. Докладна записка с Вх. № 421/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски по проект "Модернизация и 
разширяване на местната транспортна инфраструктура чрез реконструкцията на част от 
уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив" с подобекти 
реконструкция на улици в гр. Раковски: „Васил Петлешков“, „Стефан Стамболов“, „Котел“ и 
„Димчо Дебелянов“ във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

11. Докладна записка с Вх. № 422/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски по обект Рехабилитация на част от 
път PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич- /ІІ-56/ от 
км. 0+000 до км. 4+700 във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

12. Докладна записка с Вх. № 423/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски по обект «Рехабилитация на 
водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция на 
водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски» във връзка с подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 
2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). 
 
13. Докладна записка с Вх. № 424/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване финансирането на маршрутите на училищните автобуси, 
неподлежащи на компенсиране по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни  линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и 
други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
 
14. Предложение с Вх. № 425/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - 
Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост. 
 
15. Докладна записка с Вх. № 426/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно актуализация на бюджета на Община Раковски за 2016 г. 
 
16. Докладна записка с Вх. № 427/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2016 г. 
 
17. Докладна записка с Вх. № 428/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 
Раковски, относно съществуването на самостоятелна  паралелка под норматив  в ОУ “Христо 
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Смирненски ” – гр. Раковски,  Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване 
на допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес.  
 
18. Отпускане на еднократни помощи.  
 
19. Питания.  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 398/11.08.2016 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно Съществуването на 
самостоятелна  паралелка под норматив  в ОУ “Отец Паисий” - с. Стряма,  Община Раковски 
през 2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни финансови средства за 
нормално протичане на учебния процес. Г-н Замярски, ваша е водещата комисия, моля за 
становище. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, уважаеми колеги, комисията по Образование 
разгледа Докладната записка и предлага на Общински съвет, да одобри съществуването на 
самостоятелна паралелка под норматив, VІIІ клас – с 14 ученика в ОУ “Отец Паисий” - с. 
Стряма, като общо за дофинансиране се предвиждат - 604 лв. Като, аз искам да направя леко 
отклонение, до колкото знам има ученици, които са на изпит. Тъй, че тези пари може и да не 
потрябват. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Замярски! Колеги, предполагам, че няма въпроси. Моля да 
гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 187 
 
 

    Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Съществуването на самостоятелна паралелка под норматив в ОУ “Отец Паисий” - с. 
Стряма, Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни 
финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 на МОН 
от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие за съществуването на самостоятелна паралелка под норматив  за 
учебната 2016/2017 г. в ОУ “Отец Паисий”, с. Стряма както следва:  

 
VІIІ клас – самостоятелна паралелка с 14 ученика – 4 бройки под норматив 

 
 2. Дава съгласие за дофинансиране на самостоятелната паралелка под норматив, 
като осигурява 10 на сто от Единния разходен стандарт за бройките под норматив, а именно: 
  
  VІIІ клас - 4 бройки под норматив х 10% от 1 511 лв. ЕРС = 604 лв. 

 
                                                                             Общо за дофинансиране:    604 лв.  
 
 
МОТИВИ: С докладна записка, вх. № 67-40-3/04.08.2016 г. Директорът на ОУ “Отец Паисий”, с. 
Стряма – г-н Румен Филипов предлага за одобрение от  Общински съвет съществуването на 
самостоятелна паралелка под норматив през новата 2016/2017 учебна година както следва: 
 

 VІIІ клас – самостоятелна паралелка с 14 ученика – 4 бройки под норматив 
  Посочено е, че паралелката е единична за училището. Налице е положително 
становище от Началник на Регионален управление на образованието Пловдив. 

Съгласно чл. 11, ал. 4  от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена, когато общият брой на учениците в 
съответните паралелки надвишава 80 ученика, какъвто е случаят в ОУ “Отец Паисий” – с. 
Стряма, допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се 
осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на 
допълнителните средства се определя от финансиращия орган.  
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 406/16.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за условията и 
реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
Община Раковски. Г-н Матански, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, комисията разгледа Предложението на Наредба и 
предлага на Общински съвет – Раковски то да бъде прието. Като съответно правим и следните 
предложения към Наредбата: 
- на първо място критерии 1, точка 2.1 да бъде променен на 2 точки; 
- критерии 1.2.4 да бъде променен на 2 точки; 
- критерии 2.3.5 да бъде също променен на 2 точки; 
- да се направи в критерии 1.1.2, да се направи конкретизация, тъй като на територията на 
Общината нямаме райони, а реално населени места и квартали – съответно район да 
отпадне като определение; 
- и да се добави нов критерии към ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ – 3.5, а именно: детето има 
роднини до II степен работещи в детската градина, като по този критерии, съответно, детето 
ще получи 1 точка. Също така на база този критерии се правят промени в заявлението, където 
този критерии в точка 5 се добавя. И също се добавя и нов 30 документ, който е съответно 
документ удостоверяващ, че роднината от II степен работи в детската градина. 

/г-н Иван Рангелов – влиза в залата/ 
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г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Колеги, въпроси по тази тема? 
г-жа Мария Джатова: По – скоро едно допълнение. Вчера коментирахме със заместник кмета 
и ми обясни някой неща, които попитах, но забравих да кажа в чл. 29, в задължителни 
документи, според мен не е редно да пише лична карта, тъй като не всички граждани могат 
да имат лична карта, могат да имат друг документ за самоличност. Така, че е редно да пише 
документ за самоличност, а не лична карта. В предвид, че някои от хората имат червени 
паспорти, други временно пребиваващи, постоянно пребиваващи и т.н.т. 
г-н Павел Гуджеров: Или може би лична карта, или друг документ за самоличност. 
г-жа Мария Джатова: Да, по-принцип може. 
г-н Георги Лесов: Уместно е предложението, благодаря! Други предложения, колеги? Няма. Г-н 
Матански Вие нещо против предложението на г-жа Джатова? 
г-н Рангел Матански: Не, предложението е резонно, наистина, реално не всички хора биха 
притежавали такъв документ за самоличност. Само пояснение мога да дам, тази Наредба до 
момента не съществува и тя би вкарала всичките детски градини в … един вид ще има вече 
правила при строго определени класирания на децата. Така, че … предложението ми е тази 
Наредба да бъде приета. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, ако няма други предложения? Предлагам да гласуваме с 
така направените предложения от нашите колеги. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0           
 
                
                                       
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 188 
 
      Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 
на деца в детските градини на територията на Община Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното  
образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното 
образование и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищно образование 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  

 
1. Приема  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

детските градини на територията на Община Раковски. 
 
 
МОТИВИ: С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование от 
01.08.2016 г. се налага Общински съвет град Раковски да приеме Наредба за условията и реда 
за  записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
Община Раковски.  

Наредбата за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в 
детските градини на територията на Община Раковски не противоречи на нормите на 
Европейския съюз. 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за 

условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в детските градини на 
територията на Община Раковски е публикувана в официалната интернет страница на 
Община Раковски – www.rakovski.bg  и обявена на информационното табло в Центъра за 
информация и услуги на гражданите, като по този начин е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да се запознаят и да изразят становище в законоустановения 14-дневен 
срок от публикуването. 
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НАРЕДБА 
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В 

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 

 
 
РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.  С тази наредба се определят редът и начинът за класиране и прием, за 
отписване и преместване на деца в детските градини /ДГ/ на територията на Община 
Раковски.  В яслените групи в ДГ могат да постъпват деца от 10-месечна до 3 годишна възраст. 
В групите на ДГ могат да постъпват деца от 3-годишна възраст до постъпването им в І клас.  

Чл.2.  Без участие в класирането, по административен път, се приемат децата, 
настанени по реда на Закона за закрила на детето в специализирани институции (Домове за 
деца, лишени от родителска грижа) или в социални услуги в общността от резидентен тип 
(Центровете за настаняване от семеен тип за деца, Кризисен център, Приют). 

Чл.3.  Наредбата обхваща целия процес на: 

1. регистриране за участие в класирането; 
2. класиране на децата по определени критерии; 
3. записване на децата, класирани за прием, в съответната детска градина; 
4. преместване; 
5. отписване; 
6. изготвяне на график на дейностите; 
7. контрол. 

 

Чл.4.  (1) Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка 
от 3 години през текущата календарна година, участват в класирането за смесена яслена 
група в детските градини. 

(2) Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в 
класирането за І-ва възрастова група. Те постъпват в детската градина не по-рано 
от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им 
възраст. 

(3) В детските градини в първа възрастова група може да постъпят и деца при 
навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването, когато са 
изпълнени едновременно следните условия: 

1. при липса на достатъчно свободни места в яслените групи (в детските градини 
с яслени групи) на територията на община Раковски; 

2. при наличие на свободни места в детските градини, обявени след началото 
на учебната година (15 септември); 

3. по преценка и съгласие на родителя детето да се обучава и възпитава по 
условията и реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование; 

4. след класиране на всички тригодишни, участващи в съответното класиране,  
за останалите свободни места. 

Чл.5.  Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на 
свободни места. 

Чл.6.  При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в 
съответната възрастова група (първа, втора, трета подготвителна, четвърта подготвителна) в ДГ 
може да се сформират разновъзрастови (смесени) групи. 

Чл.7.  Директорите на съответните ДГ обявяват свободните места за всяка възрастова 
група. Същите се публикуват на информационните табла за родителите и на сайта   на 
съответната детска градина.  
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Чл.8.  Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 
(ЗПУО) предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в 
годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, поради което при обявяване на 
свободните места в детските градини за предстояща учебна година директорите са 
задължени приоритетно да осигуряват места за деца в трета и четвърта подготвителни групи. 

Чл.9.  Задължителното предучилищно образование може да се осъществява, както 
от детските градини, така и от училищата (чл. 56 от ЗПУО). Приемът на децата в училищата с 
подготвителни групи се регламентира в правилника на съответното учебно заведение и не е 
обвързан с настоящата наредба. 

Чл.10.  (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, 
полудневна, почасова или самостоятелна организация.  

(2) Децата, кандидатстващи за прием в целодневна и полудневна организация в 
детските градини, се регистрират за прием в съответната детска градина, като 
приемът се осъществява в отделни групи със съответната организация по 
обявените от директорите свободни места. 

(3) Приемът в почасова и самостоятелна организация на предучилищното 
образование не е обвързан с процедурата за прием. Той се осъществява от 
детските градини, съгласно разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. 
за предучилищното образование и приетите от детските градини правила, вписани 
в правилниците им за дейност. 

 
 
РАЗДЕЛ ІІ. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ 
 

Чл.11.  Всички деца, кандидатстващи за прием в детските градини на територията на 
Община Раковски, се регистрират чрез подаване на Заявление по образец. Родителите 
(настойниците) имат право да подадат Заявление в повече от една ДГ на територията на 
Община Раковски.  

Чл.12.  Родителите (настойниците) подават заявление за участие в класирането по 
образец (Приложение № 1) в детската градина (при директора или при упълномощено от него 
лице).  

Чл.13.  Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно 
подадена информация в заявлението за участие в класирането.  

Чл.14.  При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен 
да актуализира данните на място в ДГ, където е подал заявлението. За отразяване на 
променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след 
анулиране на вече подаденото. 

Чл.15.  Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в 
срокове, определени от графика на дейностите. За  тези срокове родителите  се уведомяват 
чрез информационните табла и съответните сайтове  на  ДГ. 

Чл.16.  Данни на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и 
като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за 
нуждите на класирането за прием. 

Чл.17.  Забрана за участие в класиране се предвижда за децата, които са 
класирани на две поредни класирания, но не са записани в определените срокове.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ. КЛАСИРАНЕ 

 

Чл.18.  (1) Класирането се извършва в срокове, определени от графика на 
дейностите. Същият се публикува на информационните табла за родители във всяка една 
детска градина, както и на техните сайтове.  
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(2) Класирането на децата се извършва, съобразно подадената от родителите 
(настойниците) информация  по посочените в Приложение № 2 критерии за 
класиране. 

(3)  Класирането е според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият 
брой точки е сбор от точките по общи, социални и допълнителни критерии. 

(4) Класирането е отделно за всяка детска градина и за всеки нейн отделен адрес, 
както и за всяка възрастова група в него. 

Чл.19.  При отказ на родителя/настойника за записване на класирано дете не се 
запазва мястото за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се 
анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране, 
но само при условие, че не попадат под предвидената забрана, съгласно Раздел II, чл. 17. 

Чл.20.  При първото класиране за предстояща учебна година се класират децата до 
броя на определения капацитет за всяка една от групите, а при всяко следващо класиране – 
според обявените от директора свободни места.   

Чл.21.  В случаите, когато за една и съща ДГ броят на кандидатстващите деца с 
равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по 
генериране и присъждане на случайни числа.  

Чл.22.  Общият брой на децата, класирани за прием по социални критерии, е до 30% 
от общия брой на приетите до капацитета на съответната група в детската градина. В рамките 
на този процент само за детските градини влизат и децата със СОП (специални 
образователни потребности), които според нормативните разпоредби са до 3 в група.  

Чл.23.  Критерий 2.1 за децата със СОП (специални образователни потребности) се 
ползва само от децата над 3-годишна възраст, които кандидатстват за детска градина и имат 
оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата. 

Чл.24.  Близнаците се записват заедно в съответната детска градина, ако поне 
единият от тях е класиран в съответната група. 

Чл.25.  (1) Децата се класират и записват в по-голяма или в по-малка възрастова 
група на детските градини, когато има обявени свободни места в тях, няма чакащи за прием 
деца за съответната  възрастова група и родителите са заявили съгласие за това. 
Възможностите за класиране в друга възрастова група са следните: 

 двегодишните деца, съгласно чл. 4, ал. 3 от Раздел I, може да се класират само 
в първа възрастова група; 

 децата от първа възрастова група може да се класират и във втора възрастова 
група; 

 децата от втора възрастова група може да се класират и в първа група; 
 децата от трета подготвителна възрастова група може да се класират и в 

четвърта подготвителна възрастова група; 
 децата от четвърта подготвителна възрастова група може да се класират и в 

трета подготвителна възрастова група. 
(2) Децата, подлежащи на задължително предучилищно образование в подготвителни 

групи, независимо от групата, в която са записани, следва да се обучават по програмата за 
съответната им възрастова група. 

(3)  При възникване на възможност (освобождаване на място), децата, записани по 
реда на чл. 25, ал. 1, се преместват от директора на детската градина по административен 
ред в съответстващата им възрастова група. 

Чл.26.  Резултатите от всяко класиране се публикуват на информационните табла за 
родители във всяка една ДГ, както и на сайта на съответната ДГ. 

 

РАЗДЕЛ ІV. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ 
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Чл.27.  Родителите (настойниците) записват детето в детската градина, където е 
класирано, в определени в графика на дейностите срокове.  

Чл.28.  Записването се извършва от директора на детската градина след проверка 
на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи 
ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2). 

Чл.29.   Задължителни документи са: 

1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение  № 3); 
2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 
3. личната карта /или друг документ за самоличност/ на подаващия заявлението 

за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване. 

Чл.30.  Класираното дете се записва от родителите при директора на детското 
заведение само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от 
графика срокове. 

Чл.31.  Родител (настойник), посочил данни (критерии), които са дали определен 
брой точки при класирането, и не може да ги удостовери, получава отказ за записване на 
детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващите класирания е 
необходимо да бъде създадено ново заявление за участие, ако не попада под предвидената 
забрана, съгласно Раздел II, чл. 17. 

Чл.32.  Директорът на детската градина отразява записаното дете до изтичане на 
срока за записване за съответното класиране. 

Чл.33.  Записаните за предстояща учебна година деца постъпват в детските градини 
на 15 септември – в началото на учебната година. 

Чл.34.  Родителите (настойниците) се запознават със списъка на медицински 
изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в ДГ. 

 
РАЗДЕЛ V. ПРЕМЕСТВАНЕ 
 

Чл.35.  Преместването на децата между детските градини става единствено чрез 
ново кандидатстване. 

Чл.36.  Родителят има право да отпише своето дете от детска градина и да участва за 
нов прием целогодишно. 

Чл.37.  При подадено заявление (Приложение № 4) до Директора на приемащата ДГ 
с посочени аргументи от родителите се допуска ново кандидатстване при запазване на 
мястото в посещаваната ДГ до приемането на детето в другата /приемащата/ детска 
градина. Задължително условие е родителите да нямат задължения към посещаваната детска 
градина.  

Чл.38.   (1) Задължително условие за записване в нова детска градина е отписването 
на детето от предходната.  

(2) Изключение на правилото в ал. 1 е записването на децата в първа възрастова 
група в детските градини за прием от 15 септември, които посещават детска ясла. 
Те остават записани в яслените групи до изписването им от 1 септември в годината, 
в която навършват тригодишна възраст, или по желание на родителите преди този 
срок. 

(3) Децата, приети в първа възрастова група в детските градини за предстояща учебна 
година, могат да кандидатстват за яслени групи до постъпването им в детската 
градина, но не по-късно от навършването им на 3-годишна възраст. Tе остават 
записани в детската градина и детската ясла едновременно до отписването им от 
детската ясла. 

 
РАЗДЕЛ VI. ОТПИСВАНЕ 
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Чл.39.  При отписване на дете, свободното място се обявява от директора на детската 
градина в рамките на 3 (три) работни дни от датата на напускането на детето. 

Чл.40.  Записано дете, което не е постъпило в детската градина по неуважителни 
причини до 1 месец от посочената в Приложение № 3 дата (декларирана от родителя), отпада 
от списъка на групата и мястото се обявява за свободно от директора на детската градина в 
рамките на 3 (три) работни дни от изтичане на горепосочения срок. 

Чл.41.  Децата се отписват от ДГ при подадено писмено заявление от родителя с 
изразено желание за отписване. 

Чл.42.  Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от ДГ и при 
следните случаи: 

а) при отсъствие за период по-дълъг от два месеца, без уведомяване от 
родителите; 

б) при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска ясла или 
детска градина два поредни месеца. 

 
 
РАЗДЕЛ VII. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  
 

Чл.43.  Изготвя се за всяка календарна година от отдел „Образование” и се 
утвърждава от Кмета на Община Раковски до 31 декември на предходната календарна 
година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от Кмета на 
общината. 

Чл.44.  Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените 
класирания: 

 
1.1 обявяване на свободните места; 

 
1.2 регистриране за участие в класиране  за прием (подаване на Заявление): 

 
1.3 обявяване на резултатите; 
 

1.4 записване на децата; 
 

1.4.1 подаване на документите за записване от родителите при директорите на 

детските градини; 

 
 

 РАЗДЕЛ VІII. КОНТРОЛ  
 

Чл.45.  Контролът по спазване на реда за класирането за прием на децата в детските 
градини, определен в настоящата наредба, се осъществява от Община Раковски – отдел 
„Образование”.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в детските градини на територията на община Раковски е разработена 
на основание чл. 17 ал. 1 т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 
във връзка с чл. 59 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7, ал. 1 от 
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

§2. „Родител” е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на 
Семейния кодекс. 
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§3. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал. 4 от 

Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Наредба дейности. 
 
§4. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с 

решение на Общински съвет Раковски. 
 
§5. Текстът „учебна година” се отнася само за детските градини. 
 
§6. Записването на деца в детските градини по административен път е записване без 

участие в електронното класиране за прием. 
 
§7. По смисъла на §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

предучилищно и училищно образование „Специални образователни потребности” на дете и 
ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, 
физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни 
нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния 
спектър, емоционални и поведенчески разстройства. 

 
§8. По смисъла на §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане „"Семейството" включва съпрузите, 
ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, 
до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от 
навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с 
изключение на сключилите брак).” 

 
Приложения: 
 
1. Приложение № 1 – Заявление за участие в класиране за прием. 

2. Приложение № 2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които 

доказват съответните критерии. 

3. Приложение № 3 – Заявление за записване. 

           4 .   Приложение № 4 – Заявление за разрешaване на кандидатстване без отписване 
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Вх. № ............................................................      Приложение № 1 
/издава се от дневника на детската градина/ 
 
До Директора на .......................................... 
Гр./с………………                            /детска градина/  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в класиране за прием 

Уважаема г-жо/г-н Директор, 
Моля детето ми да участва в класиране за прием в Детската градина, като началната дата за 
кандидатстване е:…………………. 

Данни за детето, подлежащо на класиране за прием 

Детето ще 
ползва 

точки по 
следните 

критерии -
попълнете 
да или не 

№
  н

а
 к

р
ит

ер
ии

те
 п

о 
 

П
р

ил
ож

ен
ие

 №
2 

1. Трите имена: 
ЕГН / ЛНЧ             

 

 

Полетата 2. и 3. по-долу се попълват само, ако детето има брат/сестра, които са 
близнак/тризнак 

2. Трите имена на брат/сестра: 
ЕГН / ЛНЧ             
 

3. Трите имена на брат/сестра: 
ЕГН / ЛНЧ             
 

Настоящ адрес: 
(по адресна карта) 

нас. място:                               община:                                  квартал: 

ул./бул.                                                           №            бл.          вх.           ет.          ап. 

 1.1 

Броят на децата до 18 г. (или ученици над 18 годишна възраст) в семейството е 
……..…… (като децата в ученическа възраст редовно посещават училище) 

 3.3 

Детето има родител, участник във военна мисия в чужбина  3.4 
Детето има роднина /до II – ра степен/, работещ в детската градина  3.5 

 
Данни за родителите (настойниците) 

м
ай

ка
 

Трите имена:   
ЕГН / ЛНЧ                
Заетост на родителя  
(на трудово правоотношение,  служебно правоотношение, самоосигуряващ се, 
родител пенсионер по болест - без право на работа, в отпуск по майчинство, 
студент /докторант/ специализант в редовна форма на обучение) 

 

1.2 

Регистриран в Бюрото по труда родител, получаващ обезщетения  1.3 
Липса на задължения към Община Раковски към предходната календарна 
година 

 1.4 

Телефони:                                                                        
e-mail:   

ба
щ

а 

Трите имена:   
ЕГН / ЛНЧ                
Заетост на родителя  
(на трудово правоотношение,  служебно правоотношение, самоосигуряващ се, 
родител пенсионер по болест - без право на работа, в отпуск по майчинство, 
студент /докторант/ специализант в редовна форма на обучение) 

 

1.2 

Регистриран в Бюрото по труда родител, получаващ обезщетения  1.3 
Липса на задължения към Община Раковски към предходната календарна 
година 

 1.4 

Телефони:                                                                        
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e-mail:   

Детето ще участва в класирането по социални критерии 

Детето ще ползва 
точки по следните 

критерии -попълнете 
да или не 

№
  н

а 
кр

ит
ер

ии
те

 
по

 П
р

ил
ож

ен
ие

  
№

2 

Детето е със СОП (специални образователни потребности) - само за 
детските градини  

ДЕТЕ  1 ДЕТЕ 2 ДЕТЕ 3 2.1 

Детето е с хронични заболявания ДЕТЕ 1 ДЕТЕ 2 ДЕТЕ 3 2.2 

по
лз

ва
 с

е 
са

м
о 

ед
ин

 
от

 те
зи

 
кр

ит
ер

ии
 Детето е пълен сирак  2.3.1 

Детето е полусирак МАЙКА БАЩА 2.3.2 
Детето е на загинали при производствени аварии и природни 
бедствия МАЙКА БАЩА 2.3.3 

Детето е на загинали при изпълнение на служебния си дълг МАЙКА БАЩА 2.3.4 
Детето е с неизвестен родител или с родител с отнети родителски 
права 

 2.3.5 

Дете на родители, единият или двамата от които са загубили 50% и над 
50% от работоспособността  си МАЙКА БАЩА 2.4 

Детето е близнак или тризнак  2.5 
Детето е  настанено в приемно семейство, в семейство на роднини и 
близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето или е осиновено 

 2.6 

Детето има брат/сестра със СОП или хронични заболявания  2.7 
 

 
Съгласен/а съм, в  случай че детето не е прието в съответстващата му възрастова  група,  да 
участва в класиране за друга възрастова група, както следва:   
 

по-голяма възрастова група              ДА  / НЕ        /огражда се верният                                                                                             
отговор/ 

 
по-малка възрастова група              ДА /  НЕ         /огражда се верният 

отговор/ 
 
Декларирам 
 
1. Запознат/а/ съм с наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общинските детски ясли и детски градини на територията на община Раковски. 
2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като 

такива попадат под специален режим на защита. 
3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от 

Наказателния кодекс 
 
Заявлението е подадено от: ................................................................................................................. 
                                                                                                 /трите имена/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:.......................                                                                                      ….……………………………… 

/подпис/ 
 



стр. 16 
 

 

 

Приложение № 2 
 

№ 
 

Критерии 
 

точки Документи, доказващи критериите 

1 ОБЩИ КРИТЕРИИ   
1.1 Настоящият адрес на детето е:  автоматична проверка от директора 

на детското заведение при записване 
или документ от служба ГРАО за 
настоящ адрес на детето за прием 

1.1.1 в Община Раковски 3т. 
1.1.2 в квартал, населено място на детската 

градина 
5т. 

1.2 Заетост на родителите (настойниците)   

1.2.1 

по
лз

ва
 с

е 
са

м
о 

ед
ин

 о
т т

ез
и 

кр
ит

ер
ии

 

работещи родители по 2т. на 
родител 

служебна бележка от работодателя с 
ЕИК, изх.№, адрес на месторабота, 
мокър печат и подпис; 
за самоосигуряващите се – копие от 
документите за  внесените 
осигурителни вноски (за настоящия 
или предходния месец); 

1.2.2 родители пенсионери по болест - без 
право на работа 

по 1т. на 
родител решение на НОИ (копие) 

1.2.3 родител, ползващ отпуск по 
майчинство за друго дете 1т. служебна бележка от НОИ или 

работодателя 

1.2.4 
родители студенти, специализанти  и 
родители докторанти – в редовна 
форма на обучение  

по 2т. на 
родител 

служебна бележка от акредитирано 
ВУЗ 

1.3 Регистрирани в Бюрото по труда родители, 
получаващи обезщетения 

по 0,5т. на 
родител 

служебна бележка от НОИ, 
удостоверяваща получаването на 
обезщетения 

1.4 

Липса на задължения към Община Раковски 
(този критерий се ползва и от родителите, 
които нямат движимо и недвижимо 
имущество в Община Раковски) 

по 1т.на 
родител 

автоматична проверка от директора 
на детското заведение при записване 
или документ от Община Раковски за 
липса на задължения за всеки от 
родителите  

2 СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ (под квота)   

2.1 

Деца със СОП (специални образователни 
потребности) - до три деца в група /само за 
децата над 3-годишна възраст от ДГ, които 
имат оценка от регионален екип за 
подкрепа за личностното развитие на 
децата/ 

10т. 
документ от регионалния екип за 
подкрепа за личностното развитие на 
децата със СОП 

2.2 Деца с хронични заболявания 3т. 
протокол на ЛКК (копие) или 
експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или  
НЕЛК за детето (копие) 

2.3 Деца без родители   
2.3.1 

по
лз

ва
 с

е 
са

м
о 

ед
ин

 о
т 

те
зи

 к
р

ит
ер

ии
 деца пълни сираци 10т. актове за смърт на родителите (копия) 

2.3.2 деца полусираци 5т. 

акт за смърт (копие) 2.3.3 
деца на загинали при 
производствени аварии и 
природни бедствия 

по 6т. на 
родител 

2.3.4 деца на загинали при изпълнение 
на служебния си дълг 

по 6т. на 
родител 

2.3.5 деца с неизвестен родител или с родител с 
отнети родителски права 2т. удостоверение за раждане (копие) за 

доказване на неизвестен родител или 
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копие от решението на съда за 
отнетите родителски права 

2.4 
Деца на родители, единият или двамата от 
които са загубили 50% и над 50% от 
работоспособността  си 

по 2т. на 
родител 

решение на ТЕЛК / НЕЛК за родителя 
(копие) 

2.5 Деца близнаци и тризнаци, кандидатстващи 
за прием 

по 1т. на 
дете 

удостоверения за раждане на децата 
(копия) 

№ Критерии точки Документи, доказващи критериите 

2.6 

 Деца, настанени в приемни семейства или 
семейства на роднини и близки по чл. 26 от 
Закона за закрила на детето, както и 
осиновени деца 

3т. 

съдебно решение или заповед от 
Дирекция „Социално подпомагане” за 
настаняване на детето в приемно 
семейство (в семейство на близки и 
роднини)  или писмена декларация, 
удостоверяваща осиновяването 

2.7 
Деца с брат/сестра със специални 
образователни потребности (СОП) или 
хронични заболявания 

2т. 

документ от регионалния екип за 
подкрепа на личностното развитие на 
децата, ако детето е със СОП, или  
протокол на ЛКК (копие) или 
експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или  
НЕЛК за детето (копие) за доказване на 
хроничното заболяване 

3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ   

3.1 

Деца, посещаващи яслена 
група в ДГ, кандидатстващи 
за I група в същата детска 
градина 

Тези 
критерии 

могат да се 
ползват 
само в 

случай, че не 
се дължат 
такси към 
детското 

заведение 

2т. 

Проверка от детското заведение 

3.2 

Деца с по-големи (по-малки) 
брат/сестра, когато двете 
деца едновременно ще 
посещават съответното 

детско заведение 

3т. 

3.3 

Брой деца до 18 г. (или ученици над 18 
годишна възраст) в семейството, като 
децата в ученическа възраст редовно 
посещават училище. Всички деца следва да 
са адресно регистрирани на един и същ 
настоящ адрес. 

по 1т. на 
дете 

удостоверения за раждане на всички 
деца (копия); 
автоматична проверка от директора 
на детското заведение при записване 
или документ от служба ГРАО за 
настоящ адрес на децата; 
служебна бележка от училището за 
текущата учебна година за учениците 

3.4 

Деца на участници във военни мисии в 
чужбина (родителят да е на мисия извън 
страната към крайния срок за подаване на 
заявление за участие в съответното 
класиране ) 

2т. документ, удостоверяващ, че лицето е 
на военна мисия извън страната 

3.5 Деца, имащи роднини /до II – ра степен/, 
работещи в ДГ 1т. 

документ, удостоверяващ, че роднина 
/II –ра степен/ работи в ДГ, и документ, 
удостоверяващ родството 
(удостоверение за родствени връзки 
или съответен брой удостоверения за 
раждане) 

 
Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и 
оригиналите за сверяване. 
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Вх. № ...........................................................      Приложение № 3 
/издава се от дневник на детската градина/ 
 
До Директора на ........................................................................................... 
гр./с. …………………..                          /детска градина/            

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
трите имена на родителя (настойника) 

 
 
 

Уважаема г-жо Директор/ уважаеми г-н Директор, 
Моля детето ми да бъде записано в поверената Ви детска градина за учебната ………/…………г. 

Данни за детето 
1.Трите имена: 
ЕГН / ЛНЧ                     
Специфични здравословни 
проблеми на детето (в т. ч. 
алергии) 

 

 
Полетата 2. и 3. по-долу се попълват само, ако детето има брат/сестра, които са близнак/тризнак 
 
2.Трите имена: 
ЕГН / ЛНЧ              
Специфични здравословни 
проблеми на детето (в т. ч. 
алергии) 

 

  
3.Трите имена: 
ЕГН / ЛНЧ                     
Специфични здравословни 
проблеми на детето (в т. ч. 
алергии) 

 

 
Настоящ адрес:  

Личен лекар: име: 
телефон: ДКЦ: 

 
Данни за другите деца до 18 годишна възраст в семейството 

(или ученици над 18 годишна възраст)  
Трите имена:   ЕГН/ЛНЧ           
Трите имена:   ЕГН/ЛНЧ           
Трите имена:   ЕГН/ЛНЧ           
Трите имена:   ЕГН/ЛНЧ           
 

Данни за родителите (настойниците) 

м
ай

ка
 

Трите имена: 
ЕГН / ЛНЧ              
Адрес:  
Месторабота:  Длъжност : 
Студент/докторант/специализант в: 
Друг статус: 
Телефони:   e-mail: 
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ба
щ

а 
Трите имена: 
ЕГН / ЛНЧ              
Адрес:  
Месторабота:   Длъжност : 
Студент/докторант/специализант в: 
Друг статус: 
Телефони:  e-mail: 

 

Прилагам следните документи: 
Въведате 
да  при 

наличност 

1. Копие от удостоверението за раждане на детето (оригинал за сверяване)  

2. Документ от ГРАО за настоящ адрес на детето (само, ако не се прилага 
автоматичната проверка) 

 

3. Служебна бележка от работодателя (с ЕИК, изх.№, адрес, мокър печат и подпис ) на 
майката  

 

4. Служебна бележка от работодателя (с ЕИК, изх.№, адрес, мокър печат и подпис ) на 
бащата  

 

5. Копие от документите за внесени осигурителни вноски (за самоосигуряващи се) на 
майката – за настоящия или предходния месец  (оригинал за сверяване) 

 

6. Копие от документите за внесени осигурителни вноски (за самоосигуряващи се) на 
бащата – за настоящия или предходния месец  (оригинал за сверяване) 

 

7. Копие от решение на НОИ за родител пенсионер по болест - без право на работа 
(за майката) 

 

8. Копие от решение на НОИ за родител пенсионер по болест - без право на работа 
(за бащата) 

 

9. Служебна бележка (от работодател или НОИ), удостоверяваща отпуск по 
майчинство 

 

10. Служебна бележка от акредитирано висше учебно заведение за майката  
11. Служебна бележка от акредитирано висше учебно заведение за бащата  
12. Служебна бележка от НОИ за родител, получаващ обезщетения – за майката  
13. Служебна бележка от НОИ за родител, получаващ обезщетения – за бащата  

14. Документ от община Раковски  за липса на задължения за майката (само, ако не се 
прилага автоматичната проверка) 

 

15. Документ от община Раковски  за липса на задължения за бащата (само, ако не се 
прилага автоматичната проверка) 

 

16. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със 
СОП – за детето, кандидатстващо за прием 

 

17. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със 
СОП – за брат/ сестра със специални образователни потребности 

 

18. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с 
хронични заболявания (оригинал за сверяване)- за детето, кандидатстващо за прием 

 

19. 
Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с 
хронични заболявания (оригинал за сверяване)- за брат/сестра с хронично 
заболяване 

 

20. Копие от акт за смърт на майката  
21. Копие от акт за смърт на бащата  
22. Копие от решение на съда за отнети родителски права и оригинал за сверяване  

23. Решение на ТЕЛК/НЕЛК за родител със загуба на работоспособност ≥ 50% (оригинал 
за сверяване) 

 

24. 
Съдебно решение или заповед от Дирекция „Социално подпомагане” за 
настаняване на детето в приемно семейство или в семейство на близки и роднини – 
копие и оригинал за сверяване 

 

25. Писмена декларация на родителя, удостоверяваща осиновяване на детето  
26. Копия от удостоверенията за раждане на всички деца до 18 годишна възраст (или  
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ученици над 18 годишна възраст) - оригинали за сверяване 

27. 
Служебни бележки от училище за текущата учебна година за децата в семейството, 
които са в училищна възраст (бележките удостоверяват, че децата посещават 
училище) 

 

28. Документи от ГРАО за настоящ адрес на другите деца в семейството (ако не се 
прилага автоматичната проверка) 

 

29. Документ, удостоверяващ, че лицето е на военна мисия извън страната  

30. Документ, удостоверяващ родствени връзки (удостоверение за родствени връзки или 
съответен брой удостоверения за раждане) 

 

31. Документ, удостоверяващ, че роднина /II –ра степен/ работи в ДГ  
   
 
Декларирам: 
 
4. Запознат/а/ съм с Правилника за дейността на ДГ ………………………….. 
5. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като 

такива попадат под специален режим на защита. 
6. Детето ми ще постъпи в детската градина, считано от:.................................... 
 
 
 
 
 
С уважение: …………………………… 
   /подпис/      Дата:....................... 
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Приложение №4 
ДО ДИРЕКТОРА  НА .......................................... 
гр./с. …………………..                        /детска градина/           
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за разрешaване на кандидатстване без отписване 

 
от …………………………………………………………………………………………………….. 

/трите имена на родителя/ 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………….. 

Телефон за връзка: ……………………………. E-mail: ………………………………………….. 

 

 

Моля да разрешите кандидатстване за класиране за прием  в детските градини на 

детето ми: 

…………………………………………………………………… с ЕГН …………………….. 
/трите имена на детето/ 

без да бъде отписано от ДГ ……………………………, където към момента е записано. 

Мотивите ми са следните: 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………. 

Декларирам, че нямам задължения към детската градина ………………………, която 
детето ми посещава в момента. 

  

         Дата: …………………. 
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г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 410/18.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за създаване, 
управление и осъществяване на контрол на общински предприятия  на територията на 
Община Раковски. Г-н Матански, отново вашата комисия има думата по тази тема. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, комисията Законност и обществен ред разгледа 
предложението на кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров за приемане на Наредба и 
съответно предлага на Общински съвет – Раковски, това предложение да бъде прието. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги темата е доста интересна и нова. Питания, 
предложения? Виждам, че няма. Моля да гласуваме. 
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                   
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 189 

 
  Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на 
общински предприятия на територията на Община Раковски.  
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 51 и сл. от ЗОС 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:                                                         

  
1. Общински съвет – Раковски приема Наредба за създаване, управление и 

осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община 
Раковски. 

2. Наредбата влиза в сила в деня на публикуването й на интернет страницата на Община 
Раковски www.rakovski.bg. 

 
 
МОТИВИ: Предлагам на Вашето внимание следните мотиви към предложението си за 
приемане на Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 
предприятия на територията на Община Раковски:  
       Към настоящия момент в община Раковски няма Наредба за създаване, управление и 
осъществяване на контрол на общински предприятия. Общината не е предприела действия за 
създаването на такива предприятия. Нормативната уредба на общинските предприятия се 
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съдържа в Закона за общинската собственост. Тя урежда основните начала за тяхното 
създаване, функциониране и управление, като в тази връзка съществува необходимост от по-
детайлно нормативно уреждане на тези въпроси на местно ниво, което налага приемането на 
настоящата Наредба. 
 
        І. НОРМАТИВНА ОБОСНОВКА 
 
         ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 
Чл. 7. (2) Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби 
или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 
Чл. 8. Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно 
нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно 
значение. 
Чл. 26. (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на 
принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. 
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния 
орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се 
предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. 
 
           ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 51. (1) Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава 
общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и 
по ред, определени със закон. 

(2) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско 
участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите. 
Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински 
предприятия, създадени по реда на този закон. 

(3) Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност 
със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, 
както и с имоти и вещи или вещни права. 

(4) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които 
отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва 
в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник. 

Чл. 51а. (1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско 
участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не 
е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени 
по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения 
договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното 
партньорство.  

(2) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала 
може да участват в граждански дружества или да сключват договори за съвместна дейност 
само с лица, определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство. 

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат: 

1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна 
организация; 

2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за 
предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон; 

3. за публичните акционерни дружества; 
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4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или 
междуправителствено споразумение. 

(4) Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански 
дружества и за сключване на договори за съвместна дейност се определят с наредба на 
общинския съвет. В наредбата се определят: 

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с 
общинско участие в капитала; 

2. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и 
компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите 
на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, 
възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията; 

3. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за 
задължително застраховане на имуществото. 

Чл. 51б. (1) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху 
имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски 
дружества при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 51а, ал. 4, след решение на 
общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. 
Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият 
съдружник/акционер не е държавата, друга община или публичноправна организация, 
непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са 
определени по чл. 51а, ал. 1. 

(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти 
или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да 
ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 51а, ал. 4. Срокът на договорите за наем и за 
правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не 
се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.  

(3) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява 
със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в 
капитала им, въз основа на решение на общинския съвет. 

(4) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски 
дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от 
влизането в сила на решението по ал. 3 и се управляват по ред, определен от общинския 
съвет. 

Чл. 52. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за 
изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. 

(2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския 
съвет. 

(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от 
общинския съвет. 

(4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, 
численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на 
предоставеното му общинско имущество. 
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(5) Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет. 

Чл. 53. Общинското предприятие може да осъществява дейност по: 

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и 
предоставяне на свързаните с тях услуги за населението; 

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за 
задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се 
финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет. 

Чл. 54. Дейностите по чл. 53, които не се осъществяват от общински предприятия по 
чл. 52, се възлагат, съответно предоставят, по реда на Закона за обществените поръчки, Закона 
за концесиите или Закона за публично-частното партньорство. 

Чл. 54а. (1) В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските 
дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите 
лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината. 

(2) Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба 
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. 

Чл. 55. Директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на 
общината по ред, определен от общинския съвет. 
 
    ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Чл. 21.  (1) Общинският съвет: 
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, 
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 
 
             ІІ. ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА 
           Създаването на общи и еднакви правила за организацията и дейността на общински 
предприятия в общината, ще създаде по-добри условия за упражняване на дейността им, 
тяхното управление и осъществяването на контрол върху дейността им от страна на Кмета на 
общината и общинския съвет. 
 
            ІІІ. МОТИВИ за приемане на Наредба за създаване, управление и осъществяване на 
контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски:  
              1. Определяне на минимални изисквания за създаване, управление и осъществяване 
контрол на общинските предприятия; 
              2. Синхронизиране на общинските разпоредби с новото законодателство в областта 
на създаването и управлението на общински предприятия; 
             3.Повишаването на контрола и правомощията на кмета на общината и 
упълномощените от него лица в процеса на създаването, дейността и управлението на 
общинските предприятия. 
 
              ІV. ЦЕЛИТЕ, които се поставят с приемането на Наредба за създаване, управление и 
осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски са 
свързани със създаване на подходящи, нормативно регламентирани правила за общинските 
предприятия, които са предпоставка за повишение на общинските приходи, по-ефективно 
управление на собствеността, повишаване качеството и разширяване на общинските услуги. 
Подобряване на ефективността от контролната дейност от страна на Кмета и Общинския 
съвет. 
 
             V. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА 
             Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни 
финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 
човешки ресурси. 
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             VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА: 
             1. След приемането на наредбата, Община Раковски да предприеме мерки за 
намаляване на разходите и повишаване на приходите в Общинския бюджет. 
              2. Създаването на общински предприятия, предоставя възможност за постигане на по-
добра оперативност, ефективност, икономичност в работата и печеливша стопанска дейност. 
 
           

VІІ. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 
              Настоящият проект за Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол 
на общински предприятия на територията на Община Раковски не противоречи на нормите на 
Европейския съюз. 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА 

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ  
 
 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. Наредбата урежда реда и условията за създаване, преобразуване, закриване, 

управление, организация и контрол върху дейността на общинските предприятия в община 
Раковски. 

Чл.2. (1) Общинските предприятия се създават за изпълнението на общински дейности в 
следните направления: 

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и 
предоставяне на свързаните с тях услуги на населението; 

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, 
необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които 
се финансират от общинския бюджет, определени от общинския съвет. 

(2) На общинското предприятие не могат да бъдат възлагани функции, представляващи 
част от административно-техническото обслужване на населението на общината. 

(3) Общинските предприятия могат да имат собствен печат, на който е отбелязано 
наименованието на предприятието и организационната му форма. 
   
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
СЪЗДАВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Чл. 3. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение 
на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.  

(2) Общинско предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на общинския 
съвет. 

(3) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и не е 
самостоятелно юридическо лице. 

(4) Преобразуването на общинските предприятия се извършва чрез сливане, разделяне 
или вливане в друго общинско предприятие. 

(5) С решението за преобразуване или закриване на предприятието се 
определя правоприемството на активи и пасиви, уреждането на трудовите правоотношения с 
персонала и други. 

(6) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет 
от общинския съвет. 

(7) С правилника по ал. 6 се определят предметът на дейност, структурата, 
управлението, численият състав, както и правата и задълженията на предприятието по 
отношение на предоставеното му общинско  имущество. 

(8) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на общинските 
предприятия имущество е общинска собственост по смисъла на Закона за общинската 
собственост и за него се прилага Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
приета от Общински съвет Раковски. 

(9) Предоставянето на общински имоти и вещи за управление от общинските 
предприятия се извършва по реда на Закона за общинската собственост, като в приложение 
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към правилника по ал. 6 се вписват предоставените на общинското предприятие имоти и 
вещи. 

 
 

   
РАЗДЕЛ ІІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Чл. 4. (1) Дейността на общинските предприятия се координира и контролира от кмета 
на общината или определен от него заместник - кмет, съобразно Закона за общинската 
собственост, тази наредба и Правилника за устройството и дейността на общинското 
предприятие. 

(2) Одитна проверка на общинските предприятия се извършва най-малко веднъж на две 
години от вътрешните одитори на общината. 

(3) Кметът на общината внася информация в Общински съвет за резултатите от 
извършената одитна проверка. 

Чл. 5. (1) Общинските предприятия се управляват от директор, който се назначава 
и освобождава от кмета на общината.  

(2) Управлението се възлага с трудов договор, сключен по Кодекса на труда, 
след провеждане на конкурс по реда и при условията на настоящата наредба. 

(3)  В договора по ал. 2, кметът на общината определя бизнес задача за целия срок на 
договора и поотделно за всяка година, в съответствие с концепцията за развитие на 
общинското предприятие и внася копие в Общински съвет.            

Чл. 6. Конкурса се провежда в три етапа: 
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените  

изисквания; 
2. представяне от кандидатите на концепция за развитието и дейността на общинското 

предприятие;  
3. интервю с кандидатите. 
Чл. 7. (1) Със заповедта по чл. 6 се определят условията, на които следва да отговарят 

участниците в конкурса, необходимите документи, мястото и срокът за представянето им. 
(2)  Не могат да бъдат директори на общинските предприятия лица, които: 
1. са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или 

са лишени от правото да упражняват търговска дейност,  или да заемат материално 
отчетническа  длъжност; 

 2. от свое или чуждо име извършват търговски сделки; 
 3. участват в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена 

отговорност; 
4. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи 

на търговски дружества; 
5. заемат друга длъжност или извършват дейност, която съгласно Конституцията или 

специален закон е несъвместима с правното им положение. 
Чл.8. (1) След изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса, кметът 

на общината назначава комисия за провеждане на конкурса. 
(2) Комисията се състои от 5 до 7 членове, включително председател и секретар. 
(3) В състава на комисията задължително се включва правоспособен юрист и 

двама общински съветници. 
(4) Комисията за провеждане на конкурса: 
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса; 
2. предоставя на кандидатите информация за предприятието; 
3. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите концепции за 

развитието и дейността на общинското предприятие и провежда интервю с кандидатите; 
4. предлага за одобрение от кмета на общината представилия се най-успешно на 

проведения конкурс кандидат и класирането по ред на следващите участници; 
(5) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от нейните членове. 
(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя 

на присъстващите членове. 
(7) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения, 

подписан от всички присъстващи на заседанието членове. 
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(8) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация 
за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.       

Чл. 9. (1) Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи  се 
подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и предприятието, за 
което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.  

(2) За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на 
подателя, датата и часът на приемането му. 

(3) На първия работен ден след изтичането на срока за подаване на заявленията за 
участие,  комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са 
представени всички необходими документи, удовлетворяващи изискванията, посочени в чл. 7 от 
наредбата. 

(4) До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили 
всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението 
на изискванията, определени в чл. 7 от наредбата. 

(5) Комисията се произнася с решение за допускането или недопускането на кандидата 
до участие в конкурса в тридневен срок.  

(6)  Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено.  
(7) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено в тридневен срок, като в 

уведомлението се посочва: мястото и срокът, в който те могат да получат информация, срещу 
декларация за неразгласяването й за предприятието, за което кандидатстват. 

(8) Когато няма подадени заявления за участие в конкурса или няма допуснати  
кандидати, комисията предлага на кмета на общината да удължи срока за подаване на 
заявленията с 15 дни.                            

 (9) Съобщението за удължаване на срока по ал. 8 се публикува в един местен 
ежедневник и на официалния сайт на Община Раковски.  

 (10) В случай, че отново в срока по ал. 8 няма подадени заявления за участие или няма 
допуснати кандидати, кметът на общината прекратява процедурата за конкурс и взема 
решение за провеждане на нова процедура по реда на наредбата. 

Чл. 10. (1) В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията представя  на 
кмета на общината протокол за определяне на представилия се най-успешно кандидат 
на проведения конкурс и класирането по ред на следващите участници.  

(2) На база представените документи за окончателното класиране на кандидатите в 
двуседмичен срок, кметът на общината сключва трудов договор със спечелилия конкурса 
кандидат за срок от три години.   

(3) В случаите на чл. 9, ал. 10 от наредбата, когато процедурата за конкурс 
е прекратена, кметът на общината може да назначи временно изпълняващ длъжността 
директор на предприятието, отговарящ на условията по чл. 7, ал. 2 от наредбата, за срок до 
приключване на новата процедура за конкурс. 

Чл. 11. (1) Договорите с директорите на общинските предприятия се прекратяват с 
изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на 
труда.  

(2) Директорът на общинското предприятие назначава останалите служители по трудов 
договор и утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно определената численост и 
структура на общинското предприятие от общинския съвет при спазване изискванията на 
Кодекса на труда, Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие и на 
други действащи актове и правила. 

Чл. 12. Директорът на предприятието има следните права и задължения:  
1. ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове 

в съответствие с решенията на Общински съвет Раковски и заповедите на Кмета или 
определен от него заместник-кмет; 

2. представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, 
банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица; 

3.  осъществява оперативното ръководство на дейността на предприятието; 
4. разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Правилник за 

вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за 
организация на стопанската му дейност;  

5. разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила 
за деловодната дейност и документооборота в предприятието; 
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6. разработва и предлага на кмета на общината за утвърждаване Вътрешни правила за 
система за финансово управление и контрол на предприятието; 

7. посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на 
предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка;  

8. организира изготвянето, актуализирането и представянето на: 
а) проект на план - сметка за съответната финансова година; 
б) отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието на всяко тримесечие; 
в) длъжностно щатно разписание за утвърждаване от кмета на общината;  
г) при наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на 

персонала, директорът представя мотивирано предложение за промени до кмета на 
общината, въз основа на което последният внася в общинския съвет предложение за промяна 
на правилника в частта, касаеща числения състав и структурата на предприятието; 

9. Организира и провежда възлагането на обществени поръчки след 
изрично упълномощаване от кмета на общината: 

10. сключва договори за отдаване под наем на имоти или вещи – общинска собственост, 
предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за 
общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество; 

11. утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието; 
12. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието;  
13. налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството си 

на работодател по смисъла на Кодекса на труда; 
14. изпълнява и други служебни задачи, възложени му от кмета на общината или 

определен  от него заместник-кмет. 
   

РАЗДЕЛ ІV 
ФИНАНСИРАНЕ 

  
Чл. 13. Общинското предприятие е местна дейност и прилага бюджетна сметка по 

смисъла  на Закона за публичните финанси. 
Чл. 14. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на своя 

Правилник и в съответствие със заложените в годишния общински бюджет средства за 
конкретния вид общинска дейност. 

Чл. 15. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.  
Чл. 16. Предприятието се финансира от бюджета на общината в рамките на утвърдената 

бюджетна сметка за годината. Промените по приходната и разходната част на бюджета се 
извършват по  предложение на кмета на общината след мотивирано искане на Директора на 
предприятието и се утвърждават от  общинския съвет. 

Чл. 17. Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити 
от осъществена стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанската дейност се 
превеждат по бюджетната сметка  на общината. 

Чл. 18. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на 
бюджетната си сметка, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от 
първостепенния разпоредител – кмета на общината. Те са част от консолидирания отчет на 
общината. 

Чл. 19. Източници на приходите на общинските предприятия са: 
1. приходи от дейността; 
2. приходи от наеми; 
3. средства, предоставени от общинския бюджет; 
4. други приходи. 
Чл. 20. Общинските предприятия реализират разходи за осъществяването на дейността 

си и за управление на предоставеното общинско имущество.  
  

РАЗДЕЛ V 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл. 21. Контрол по спазването на настоящата наредба се осъществява от кмета на 

община Раковски или упълномощен от него заместник-кмет.  
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Чл. 22. Длъжностните лица, които са действали в нарушение на наредбата 
носят дисциплинарна отговорност. 
   

РАЗДЕЛ VІ 
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  
Чл. 23. Общината създава и поддържа публичен регистър за общинските предприятия. 
Чл. 24. (1) Редът за водене и съхраняване на регистъра се определя с Наредба № 8 от 17 

декември 2009 г. на Министерство на регионалното развитие и Министерство на правосъдието 
за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - 
общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и 
за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.  

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава указания по 
прилагане на наредбата по ал.1. 

(3)  В регистъра за общинските предприятия се вписват: 
1. номер по ред (графа № 1); 
2. наименованието на предприятието (графа № 2); 
3. номерът и датата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, 

преобразуването или закриването на общинското предприятие (графа № 3); 
4. предметът на дейност на предприятието (графа № 4); 
5. органите на управление на предприятието (графа № 5); 
6. броят заети лица по щатно разписание (графа № 6); 
7. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване 

на актовете за общинска собственост (графа № 7). 
Чл. 25. (1) За общинските предприятия се води картотека. 
(2) Картотеката по предходната алинея се води чрез дела (досиета) на отделните 

общински предприятия, които съдържат: 
1. копие от решението на Общински съвет – Раковски за създаване на предприятието;  
2. документите, удостоверяващи предоставеното за управление общинско имущество; 
3. копия от всички решения на Общински съвет – Раковски, заповеди на Кмета 

на Община Раковски, отнасящи се до дейността на общинското предприятие.  
Чл. 26. Регистърът и картотеката на общинските предприятия са публични. 

    
РАЗДЕЛ VІІ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
§1. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на 

нормативен акт от по-висок ранг. 
§2. Наредбата е изготвена на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с глава VІ от Закона за общинската 
собственост. 

§3. Наредбата е приета от Общински съвет - Раковски с Решение № ..................... 
§4. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването ѝ на сайта на Община Раковски.          
§5.Общински съвет приема тълкувателни решения по текстовете на тази наредба, които 

се публикуват на интернет страницата на община Раковски. За действието на тълкуването се 
прилага чл. 50 от Закона за нормативните актове. 
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г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 412/18.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура /Електропровод и Път/, преминаващи през ПИ-138 023; ПИ- 
138 024; ПИ- 139 101 и ПИ- 139 103- общински полски пътища за обект: „Ферма за отглеждане на 
водоплаващи птици“ за   УПИ 139 004 - Производствени и складови дейности, образуван от ПИ- 
139 004, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението в 
землището на гр. Раковски, местност „Саят”. Г-н Шишков, вашата комисия е водеща, моля за 
становище. 
г-н Младен Шишков: Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги, на свое редовно 
заседание комисията дава положително становище за одобряване на ПУП-а, съгласно 
Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Шишков! Колеги, предполагам няма драми тук. Моля да 
гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

                                                              
 

Р Е Ш Е Н И Е № 190 
 

    Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
/Електропровод и Път/, преминаващи през ПИ-138 023; ПИ- 138 024; ПИ- 139 101 и ПИ- 139 103- 
общински полски пътища за обект: „Ферма за отглеждане на водоплаващи птици“ за   УПИ 139 
004 - Производствени и складови дейности, образуван от ПИ- 139 004, представляващ 
земеделска земя за процедура за промяна на предназначението в землището на гр. 
Раковски, местност „Саят”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура /Електропровод и Път/ преминаващи през ПИ-138 023; ПИ- 
138 024; ПИ- 139 101 и ПИ- 139 103- общински полски пътища  за обект: „Ферма за отглеждане на 
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водоплаващи птици“ за   УПИ 139 004  - Производствени и складови дейности, образуван от ПИ- 
139 004, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението в 
землището на гр. Раковски, местност „Саят” /Решение № І, взето с протокол № 26 от 06.07.2016 г. 
на ЕСУТ/ 
 
Проектът е изложен в сградата на Общината, в стая № 2 на І-я етаж. 
                                                               
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет гр. Раковски до 
Административен съд гр. Пловдив. 
 
 
МОТИВИ: В деловодството  на  ОбА Раковски е постъпило искане с вх. № 26-1531-1 от 04.07.2016 г. 
на „Мариела Инвест“ EООД.  
ЕСУТ при община Раковски с Решение № І, взето с Протокол № 26 от 06.07.2016г., допусна ПУП -  
Парцеларен план за техническата инфраструктура /Електропровод и Път/, преминаващи през 
ПИ-138 023; ПИ- 138 024; ПИ- 139 101 и ПИ- 139 103- общински полски пътища за обект: „Ферма за 
отглеждане на водоплаващи птици“ за УПИ 139 004 - Производствени и складови дейности, 
образуван от ПИ- 139 004, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението в землището на гр. Раковски, местност „Саят“. 
Към искането са приложени следните документи: Решение № 773, взето с протокол № 56 от 
28.08.2015 г., изменено с Решение № 87, взето с протокол № 6 от 31.03.2016 г. на  Общински съвет 
Раковски; Решение № КЗЗ-20 от 15.06.2016 г. на МЗХ, КЗЗ гр. София, Становище на ЕВН Кец 
Раковски № 16250335, препис от Решение № І, взето с протокол № 26 от 06.07.2016 г. на ЕСУТ, 
Съобщение на ОбА изх. № 26-1531-1 от 07.07.2016 г. за допускане на проекта и Акт за постъпили 
възражения от 12.08.2016 г.  
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 415/25.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., прекратяване 
на съсобственост между Община Раковски и физическо лице по отношение на ПИ № 053110, 
НТП “Друга селскостопанска територия”, площ 0,080 дка, находящ се в с. Белозем, община 
Раковски, чрез продажба частта на Общината. Г-н Ячев, вашата комисия е водеща. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, комисията 
разгледа Предложението на кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски, да бъде прекратена съсобствеността в цитирания имот, като предложената от 
комисия Управление на общинска собственост цена е 120 лв. за 0,080 дка. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
Против: 0          
Възд.се: 0                               

. 
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1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 191 

 
   Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето 
с протокол № 4/25.01.2016 г., прекратяване на съсобственост между Община Раковски и 
физическо лице по отношение на ПИ № 053110, НТП “Друга селскостопанска територия”, площ 
0,080 дка, находящ се в с. Белозем, община Раковски, чрез продажба частта на Общината.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 
и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2016г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2016г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол 
№ 4/25.01.2016г.:  
 
80/3688 /осемдесет от три хиляди шестстотин осемдесет и осем/ идеални части от ПИ № 
053110 с НТП “Др. селскостопанска територия”, с обща площ 3,688 дка, находящ се в с. 
Белозем, местността „Край селото”, Пловдивска област, актуван с АОС № 4037/15.08.2016г. 
 
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договор за продажба 
частта на Общината, а именно: 

 
80/3688 /осемдесет от три хиляди шестстотин осемдесет и осем/ идеални части от ПИ № 
053110 с НТП “Друга селскостопанска територия”, с обща площ 3,688 дка, находящ се в с. 
Белозем, местността „Край селото”, Пловдивска област, актуван с АОС № 4037/15.08.2016г. на 
Никола Дечев Николов - наследник на Дечо Николов Стоянов (Малкоджев), бивш жител на с. 
Белозем, собственик на 3608/3688 /три хиляди шестстотин и осем от три хиляди шестстотин 
осемдесет и осем/ идеални части от същия имот на основание решение № О-02/17.05.2007 
год. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Раковски, за сумата от 120,00 лева. 
Съсобствеността на имота ще бъде ликвидирана изцяло. 

 
3. Възлага на кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с  
вх. № 94Н-1453-1/09.02.2016 г. от Никола Дечев Николов, адрес: с. Белозем, Община Раковски, 
Пловдивска област, ул. ”Изгрев” № 5, за закупуване на идеална част, собственост на Община 
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Раковски, представляваща 80/3688 /осемдесет от три хиляди шестстотин осемдесет и осем/ 
идеални части от ПИ № 053110 с НТП “Др. селскостопанска територия”, с обща площ 3,688 дка, 
находящ се в с. Белозем, местността „Край селото”, Пловдивска област, актуван с АОС № 
4037/15.08.2016г. Останалите 3608/3688 /три хиляди шестстотин и осем от три хиляди 
шестстотин осемдесет и осем/ идеални части от гореописания ПИ са собственост на 
наследници  на Дечо Николов Стоянов (Малкоджев), съгласно решение № О-02/17.05.2007 год. 
на Общинска служба по земеделие и гори - гр. Раковски. 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шеста от Дневния ред: Предложение с Вх. № 416/25.08.2016 г.от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016г., във връзка с 
продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля отново за становището на вашата комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа Предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри продажбата на 
имоти частна общинска собственост, УПИ-та находящи се в кв. Генерал Николаево, гр. 
Раковски по молба на жители от ромската махала на кв. Генерал Николаево. Като 
предложението на комисията е началната тръжна цена да бъде пазарната оценка на 
имотите. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г- н Ячев. Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Моля да 
гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 1                                
 
 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се   
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 192 
 

     Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето 
с протокол № 4/25.01.2016г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:   

 
1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 

предлага за разпореждане през 2016 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, следните имоти – ЧОС: 
 

ПИ № 501.2544, за който е образуван 
УПИ – XXVI  от кв. 123 по 

регулационния план на кв. Генерал 
Николаево, общ. Раковски 

Жил. застр. 486 2950/09.02.2010 г. 

ПИ № 501.2601, за който е образуван 
УПИ-XXIII от кв. 125 по регулационния 

план на кв. Генерал Николаево, 
общ. Раковски 

Жил. застр. 401 3003/15.02.2010 г. 

ПИ № 501.2651, за който е образуван 
УПИ – IX от кв. 143 по регулационния 

план на кв. Генерал Николаево, 
общ. Раковски 

Жил. застр. 403 3050/16.02.2010 г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти - ЧОС: 

 

ПИ № 501.2544, за който е образуван 
УПИ – XXVI от кв. 123 по 

регулационния план на кв.Генерал 
Николаево общ.Раковски 

Жил. застр. 486 2950/09.02.2010 г. 

ПИ № 501.2601, за който е образуван 
УПИ-XXIII от кв. 125 по регулационния 

план на кв. Генерал Николаево, 
общ. Раковски 

Жил. застр. 401 3003/15.02.2010 г. 

ПИ № 501.2651, за който е образуван 
УПИ – IX от кв. 143 по регулационния 

план на кв. Генерал Николаево, 
общ. Раковски 

Жил. застр. 403 3050/16.02.2010 г. 

 
3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 

 

ПИ № 501.2544, за което е 
образувано УПИ – XXVI от кв. 123 по 
регулационния план на кв. Генерал 

Николаево, общ. Раковски 

Жил. застр. 486 3 402 лв. 

ПИ № 501.2601, за което е 
образувано УПИ-XXIII от кв. 125 по 

регулационния план на кв. Генерал 
Николаево, общ. Раковски  

Жил. застр. 401 2 807 лв. 

ПИ № 501.2651, за което е 
образувано УПИ – IX от кв. 143 по 

регулационния план на кв. Генерал 
Николаево, общ. Раковски 

Жил. застр. 403 2 821 лв.  

 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 
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5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 

1. вх. № 94А-1802-2/06.06.2016г. от Атанас Тодоров Лазаров – за закупуване на 
общински имоти: № 501.2544, УПИ-XXVI от кв. 123 по регулационния план на 
кв. Генерал Николаево, общ. Раковски;  

2. вх. № 94А-1044-1/27.05.2016г. от Ангелина Славова Абанасова - за закупуване на 
общински имот № 501.2601, УПИ – XXIІI, кв. 125 по регулационния план на кв. 
Генерал Николаево, общ. Раковски;  

3. вх.  №  94А-2329-1/28.06.2016г. от Атанас Владов Маринов - за закупуване на общински 
имот № 501.2651, УПИ – IX, кв. 143 по регулационния план на кв. Генерал 
Николаево, общ. Раковски. 
 

Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седма от Дневния ред: Предложение с Вх. № 417/25.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с 
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016г., във връзка с 
продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля отново за вашето становище.  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа Предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри продажбата на 
описаните в Докладната имоти чрез търг с явно наддаване при първоначални цени, както 
следва: 

 за имотите в с. Стряма с номера 164007, 164003 по 1 000 лв. на декар първоначална 
тръжна цена; 

 за поземлен имот, УПИ-VI кв. 58, с. Стряма (бивш битов комбинат) с площ на имота 941 
кв. м., с две сгради в имота първоначална тръжна цена 35 000 лв. без ДДС; 

 за ПИ 000016 и 000017, находящ се в землището на с. Болярино, м-ст „Боляринска гора”, 
съответно с площ единия 1979 кв. м., другия 1920 кв. м. Единия на цена 3 000 лв., другия 
4000 лв. за целия имот и 

 за последния имот УПИ – III от кв. 49 по регулационния план на с. Шишманци, общ. 
Раковски, парцел за жилищно строителство с площ 770 кв. м. предложението на 
комисията е цената да бъде 3 500 лв.  
 

/г-н Петър М. Антонов влиза в залата/ 
 

г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Ячев. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19      
Против: 0          
Възд.се: 2                                 
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1. Петър Милков Антонов – за 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 193 

 
Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето 
с протокол № 4/25.01.2016г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

  
1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 

предлага за разпореждане през 2016г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.”, следните имоти - ЧОС: 

 
 

ПИ № 164007, находящ се в 
землището на с. Стряма, м-ст 

„Камбурски Кладенец” 
Нива 2 329 1753/27.11.2008 г. 

ПИ № 164003, находящ се в 
землището на с. Стряма, м-ст 

„Камбурски Кладенец” 
Нива 3 540 1752/27.11.2008 г. 

ПИ № 70010.502.551, за което е 
образувано УПИ-VI кв. 58 по 

регулационния план на с. Стряма, 
общ. Раковски ведно с два боя 

сгради 

Урбанизирана 
територия, начин на 

трайно ползване 
941 267/17.01.2000 г. 

ПИ № 000016, находящ се в 
землището на с. Болярино, м-ст 

„Боляринска гора” 
Др. животн. ферма 1 979 767/30.01.2001 г. 

ПИ № 000017, находящ се в 
землището на с. Болярино, м-ст 

„Боляринска гора” 
Др. животн. ферма 1 920 768/30.01.2001 г. 

УПИ – III от кв. 49 по регулационния 
план на с. Шишманци, общ. 

Раковски 
жил. стр. 770 312/07.02.2000 г. 

 
2. Дава съгласие да бъдат продадени следните имоти - ЧОС: 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 
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ПИ № 164007, находящ се в 
землището на с. Стряма, м-ст 

„Камбурски Кладенец” 
Нива 2 329 1753/27.11.2008 г. 

ПИ № 164003, находящ се в 
землището на с. Стряма, м-ст 

„Камбурски Кладенец” 
Нива 3 540 1752/27.11.2008 г. 

ПИ № 70010.502.551, за което е 
образувано УПИ-VI кв. 58 по 

регулационния план на с. Стряма, 
общ. Раковски ведно с два боя 

сгради 

Урбанизирана 
територия, начин на 

трайно ползване 
941 267/17.01.2000 г. 

ПИ № 000016, находящ се в 
землището на с. Болярино, м-ст 

„Боляринска гора” 
Др. животн. ферма 1 979 767/30.01.2001 г. 

ПИ № 000017, находящ се в 
землището на с. Болярино, м-ст 

„Боляринска гора” 
Др. животн. ферма 1 920 768/30.01.2001 г. 

УПИ – III от кв. 49 по регулационния 
план на с. Шишманци, общ. 

Раковски 
жил. стр. 770 312/07.02.2000 г. 

 
 3.  Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 
 4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 
 

ПИ № 164007, находящ се в 
землището на с. Стряма, м-ст 

„Камбурски Кладенец” 
Нива 2 329 2 329лв. 

ПИ № 164003, находящ се в 
землището на с. Стряма, м-ст 

„Камбурски Кладенец” 
Нива 3 540 3 540 лв. 

ПИ № 70010.502.551, за което е 
образувано УПИ-VI кв. 58 по 

регулационния план на с. Стряма, 
общ. Раковски ведно с два боя 

сгради 

Урбанизирана 
територия, начин на 

трайно ползване 
941 35 000 лв. 

ПИ № 000016, находящ се в 
землището на с. Болярино, м-ст 

„Боляринска гора” 
Др. животн. ферма 1 979 3 000 лв. 

ПИ № 000017, находящ се в 
землището на с. Болярино, м-ст 

„Боляринска гора” 
Др. животн. ферма 1 920 4 000 лв. 

УПИ – III от кв. 49 по регулационния 
план на с. Шишманци, общ. 

Раковски 
жил. стр. 770 3 500 лв. 

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

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 
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1. вх. № 94Г-1665-1/19.07.2016г. от Георги Иванов Йончев – за закупуване на 
общински имоти: № 164003 и № 164007 в землището на с. Стряма общ. 
Раковски;  

2. вх. № 94Д-667-2/13.11.2014г. от Димитрина Атанасова Рабаджийска - за закупуване на 
общински имот № 551 от кв. 58 по плана на с. Стряма, общ. Раковски, за който е 
образувано УПИ-VI ведно със сграда от 288 кв.м. и сграда от 96 кв.м.;  

3. вх.  № 94О-22-1/13.06.2016г. от Огнян Билянов Христов - за закупуване на общински 
имоти № 000016 и № 000017 в землището на с. Болярино, общ. Раковски;  

4. вх. № 94В-1740-1/06.07.2016г. от Василка Иванова Гаджанова - за закупуване на 
общински имот УПИ-III от кв. 49 на с. Шишманци, общ. Раковски. 
 
Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От 
друга страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на 
Община Раковски.  

 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка осем от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 418/25.08.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно даване на съгласие за 
ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по 
чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за покриване на 
разходи по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на Община Раковски“ при кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001. 
Г-н Матански, вашата комисия е водеща, моля за становище.  
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, комисията разгледа Докладната записка от кмета на Община 
Раковски и тъй като и проекта е прекалено дълъг да го изчитаме още веднъж, съответно 
комисията предлага на Общински съвет – Раковски да даде съгласие цитираните средства да 
бъдат ползвани за покриване на разходите по съответния, по цитирания проект.  
г-н Георги Лесов: Благодаря за разбирането г-н Матански и на вашата комисия. Колеги, 
въпроси? Няма. Моля да гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 2                                
 
                                             

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов - за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 194 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за 
обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община 
Раковски“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M10P002-2.001. 
 
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства, 
представляващи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за депониране на битови 
отпадъци от община Раковски на Депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци, в общ размер 
на 138 000 (сто тридесет и осем хиляди) лева с ДДС за покриване на разходи по Договор № 
292/13.07.2016 г., сключен с „ЕНЕРДЖИ – ИНВЕСТ“ ДЗЗД за предоставяне на консултантски 
услуги при разработване на проектно предложение „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община 
Раковски“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M10P002-2.001.  
2. Упълномощава Кмета на община Раковски да предприеме всички необходими правни и 
фактически действия, по изготвяне на заявление по чл.25, ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за  
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и използване на получените средства 
от отчисленията по чл.64 от ЗУО за покриване на разходи по проект по процедура 
BG16M10P002-2.001, приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. 
 
 
МОТИВИ: С Решение № 106, взето с Протокол № 7/08.04.2016 г. от гласуване чрез „ПОДПИСКА“ 
на Общински съвет – Раковски се възложи на Кмета на Община Раковски да предприеме 
всички необходими правни и фактически действия за кандидатстването на Община Раковски 
по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 – „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 
на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  

С оглед на гореизложеното, за спазване на срока за подаване на проектни 
предложения бе необходимо да се осигури компетентен екип експерти, който да подготви в 
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съответствие с насоките за кандидатстване необходимите документи за постигане на 
проектна готовност на Община Раковски за кандидатстване по процедурата. В следствие на 
което се сключи договор № 292/13.07.2016 г. между Общината и „ЕНЕРДЖИ – ИНВЕСТ“ ДЗЗД. 

В съответствие с насоките за кандидатстване по Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. се  
извършиха следните подготвителни дейности, за да бъде възможно представяне на проектно 
предложение за кандидатстване пред управляващия орган на ОПОС: 

 - Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), 
анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците и проучване за нагласите на 
населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното 
събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на 
компост от отпадъците, за степента на осведоменост на населението от нуждите от 
осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. 

 - Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект за 
компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура. 

 - Изработване на необходимите документи, свързани с управлението на 
компоста:  План за използване на полученият краен продукт – компост; Схема за контрол на 
качеството на компоста и План за третиране на остатъчния отпадък. 

 - Изготвяне на анализ  разходи-ползи; 
Горепосочените дейности са допустими съгласно насоките за кандидатстване, и 

след одобрение на проекта разходите ще бъдат възстановени от програмата. 
Стойността на посочените дейности, необходими за подготовка на проектното 

предложение е в размер на 115000 лева без ДДС или 138000 лева с ДДС.   
Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУО се натрупват отчисления от страна на 

Общините за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо.  
 Разпоредбата на ал. 4 на същия член, дава възможност натрупаните средства да се 
разходват  за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и 
строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

При одобрение на проекта и възстановяване на средствата от оперативната програма, 
Община Раковски от своя страна ще възстанови средства взети от отчисленията по чл. 64 от 
ЗУО на РИОСВ – Пловдив. 
 
г-н Георги Лесов: Точка девета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 420/26.08.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно съществуването на 
самостоятелни и слети паралелки под норматив  в ОУ “Христо Ботев” - с. Шишманци,  
Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни финансови 
средства за нормално протичане на учебния процес. 
Г-н Замярски, моля за становище на вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, уважаеми колеги, комисията разгледа Докладната 
записка от г-н Кмета на Община Раковски, а именно да одобри … за съществуване на слети и 
самостоятелни паралелки под норматив в ОУ “Христо Ботев” - с. Шишманци, както следва:   

І клас и IІ клас – слята паралелка с 12 ученика – 6 бройки под норматив 
III клас и IV клас- слята паралелка с 19 ученика- 0 бройки под норматив 
VI клас- самостоятелна паралелка с 10 ученика- 8 бройки под норматив 
V клас и VII клас- слята паралелка с 11 ученика- 7 бройки под норматив 
VIII клас- самостоятелна паралелка с 10 ученика- 8 бройки под норматив 
Подготвителна група- смесена паралелка със 7 деца- 7 деца под норматив. 

Като за дофинансиране се предвиждат общо за дофинансиране, за всичките бройки 10 216  
лв. Комисията предлага на Общински съвет да одобри съществуването на слети и 
самостоятелни паралелки под норматив в ОУ „Христо Ботев” - с. Шишманци.  
 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Замярски! Колеги, въпроси? Г-жо Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмете, аз смятам, че ние не правим услуга на тези деца, който учат в 
Шишманци. Слята паралелка между V и VII клас, според мен няма нужното образование, 
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което би трябвало да получат. Така, че мисля, че е редно да помислим какви са възможностите 
в това училище и дали би трябвало да одобряваме всяка година такова едно нещо. Тази година 
са 10 000 миналата година със сигурност бяха по-малко средствата. Според мен следващата 
година ще са още повече. Така, че аз сега ще гласувам възд. се с идеята догодина да 
гласувам против, ако такова нещо има. Виждам, че във всяко едно населено място започват 
малко или повече заради демографския проблем на държавата да има такъв … такова 
искане от директорите на училищата, но мисля, че тези деца, които са изключително и само от 
ромски произход не би трябвало да учат сами по този начин. Те и без това остават неграмотни, 
а пък камо ли и ако гласуваме по този начин. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Кмете. 
г-н Павел Гуджеров: Г-жо Джатова, не мога да не се съглася с Вас, в действителност и аз съм 
раздвоен и не знам дали правим услуга на тези деца. Във всеки случай училището беше обект 
на интервенция по проект, който сме длъжни да запазим дейността му за следващите 5 
години. Обсъждаме първата стъпка в тази насока, коментирали сме го с кмета на Шишманци, 
училището като самостоятелно юридическо лице от догодина да спре да съществува, да се 
превърне във филиал на Белозем, на „Гео Милев”. Това ще е първта стъпка, която ще 
реализира някакви икомомии надявам се. И за по - напред според ситуацията вече Вие сте 
хората, които ще преценят и не изключвам и себе си със сигурност, какво да бъде бъдещето 
на това училище, дали ще можем да го запазим, дали би следвало … дали ще е по – полезно 
да пренасочим децата към друго по-голямо училище. Благодаря!  
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Антонов. 
г-н Петър М. Антонов: Да се включа и аз по темата. С миналото управление на общината 
също го коментирахме и пак в тази зала. По наше мнение тогава пак като опозиция беше да 
не се включва в проекта за енергийна ефективност, но тогавашното управление решиха, че е 
много важно, защото не искаме да погледнем истината в очите. Слушам г-н Замярски чете 
тука паралелки под норматив с по 7, 8 и надолу. Реално това, което дадахме ние като 
съучастие или самоучастие, всеки да го тълкува, както иска,  ще го дадем като 
дофинансиране сега, докато трябва да запазим училището, да не получим санкции по 
изпълнението на проекта в рамките на 5 години по еди колко си лева не е много трудно да се 
сметне, тепърва да търсим икономии. Моето мнение е, и съм съгласен с г-жа Джатова, при 
първа възможност да бъде предложено за закриване, защото всички знаем за какъв учебен 
процес става въпрос и как водим деца на хартия. 
г-н Павел Гуджеров: Отзад напред воденето на деца на хартия за добро или лошо не е 
ангажимент и правомощие на общината да го установява. Знаем, че всички тук, че това е 
правомощие на РИО. 
г-н Петър М. Антонов: Да, но ние плащаме. 
г-н Павел Гуджеров: Какво плащаме? 
г-н Петър М. Антонов: Дофинансираме. 
г-н Павел Гуджеров: Сумата за дофинансиране дори ако я сложим, че ще е по 10 000 на 
година, казвате миналата година е било по-малко, да го сложим 10 000 на година за 5 години 
имаме 50 000, което не е дори 1/3 от ремонта, който се случи. Да имаме една такава хубава 
сграда вярвам, че винаги е в плюс, защото ако училището спре да изпълнява функциите си 
като училище там може да стане детска градина. В противен случай, който е имал интерес и е 
ходил там знае, че тази сграда нямаше да издържи още дълго. Най – малкото покрива беше 
силно компрометиран. Човек с елементарна визия в строителството знае, че 
компрометирания покрив е най-бързия път да събори една сграда. Поне от моя гледна точка, 
бидейки тогава част от ръководството, не искам да бягам от отговорност и аз също съм 
препоръчвал това училище да бъде част, обект на интервенция в този проект и все още смятам, 
че беше правилно. Защото в крайна сметка, нали пак ще повторя, имаме една добре 
изглеждаща, хубава сграда. Вече и социалния момент не е за пренебрегване. Не знаем колко 
от тези деца изобщо ще идат някъде другаде. Там предимно говорим за деца от малцинствен 
произход, от ромски произход. Мен примерно малко повече ме притеснява възможността тия 
хора да нямат никакво образование, да не умеят да четат и да пишат, което в последствие 
стават една тежест на държавата, буквално. Не помня на какво събиране в Момино, бати 
Кольо мисля, че беше споменал тогава – ромите протестирали много, че не ги искали в 
„Индустриалната зона”. И основната причина да не ги искат е не друга ами, че не умеят да 
четат инструкциите на машините. И може би тогава им от тази гледна точка се подходило, 
поне да им дадем елементарно образование, за да могат да имат по-добър шанс за 
реализация. Иначе си отглеждаме едни хора, които ще бъдат една тежест на социалната 
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система и след няколко години хората, които ще седят тук ще се питат едни други защо не 
можем да ги накараме да работят за 60 лв. на месец, 14 дена в месеца. Поне е имало и този 
социален ефект, които трябва да се гледа малко или по-напред. Благодаря. 
г-н Петър М. Антонов: Аз трудно ще се съглася, че в Шишманци ще стане детска градина като 
имаме примера в Болярино, в Момино как са станали детски градини. Мисълта ми е, че 
сградата ще бъде хубава, ок, виждаме как са се случили детски градини там, също с доста 
преобладаващо ромско население. Виждаме и интерес в последствие към сградите за 
закупуване колко трудно става с министерството на образованието, инспектурат и със самия 
инвеститор да бъде намерен и привлечен и съм съгласен с вас, че дори да бъде привлечен 
там няма и работна ръка, но в крайна сметка ние не сме пък и социални грижи. 
Образованието е пожелателно. И инвеститора, който е дошъл в „Индустриалната зона” трябва 
да е направил проучване има ли нужната работна ръка, за да бъде завода му зает с пълен 
капацитет. Това е моето мнение. Знам, че не е пожелателно, но така пише поне в законите. 
Опитва се властта под една или друга форма да им въздейства със социалните плащания и 
детските надбавки, но ефекта е същия. Директора като им влезе в положение, пише ги на 
училище, получават си детските надбавки и така. Може би кмета на Шишманци иска да каже 
нещо, слушам коментари. 
г-н Костадин Иванов – Кмет на кметство Шишманци: Вие казахте всичко аз няма какво да 
кажа. 
г-н Павел Гуджеров: Преди кмета на Шишманци и аз да кажа, че не искам да влизам в дълъг 
спор ама като човек, който се е занимавал с образование знаем, че то не е пожелателно, то е 
задължително до VII клас. Сега отделно е какво се получава и как се получава. Безсмислено е 
да продължаваме дълго спора в предвид на това, че в Момино и в Болярино не е имало даже 
детски градини, а тук има. Има детска градина, реално действаща, това мисля, че беше 
предложение на кмета по принцип. Там да преместим детската градина. По е възможно да 
се случи от Момино и Болярино. В другия спор няма да влизам, защото е въпрос на гледни 
точки. Благодаря! 
г-жа Мария Джатова: Последно само, ако позволите. Смятам, че няма да е много по-зле 
децата от Шишманци да учат в Белозем, защото представете си варианта, който те биват 
взимани сутринта с автобуса, стимулират се с една закуска и няма как да се върнат в 
Шишманци. Докато, ако са на това училище в което са в момента я изкарат първите два часа, 
я не. Много ясен пример в това отношение е боляринските деца, които много добре си учат в 
училището в Белозем. Аз там имам поглед върху децата и има много деца, които наистина се 
образоват просто, защото до 12:30, 13:00 часа те не могат да се приберат и „щът, нищът” стоят 
в училището. Така, че нека да не се отказваме от варианта. Не знам дали е удачен да е клон 
на белоземското училище, по скоро да вървим към варианта затваряне на училището, 
използване за нещо друго ремонтираната сграда, а децата да бъдат образовани в едни 
нормални условия при хора, които не са само роми. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря за мнението колеги! Въпроси, други? Няма. Моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17       
Против: 0          
Възд.се: 4    
                              

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 195 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Съществуването на самостоятелни и слети паралелки под норматив в ОУ “Христо 
Ботев” - с. Шишманци, Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 на МОН 
от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие за съществуването на слети и самостоятелни паралелка под 
норматив  за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Христо Ботев”, с. Шишманци както следва:  

 
І клас и IІ клас – слята паралелка с 12 ученика – 6 бройки под норматив 
III клас и IV клас- слята паралелка с 19 ученика- 0 бройки под норматив 
VI клас- самостоятелна паралелка с 10 ученика- 8 бройки под норматив 
V клас и VII клас- слята паралелка с 11 ученика- 7 бройки под норматив 
VIII клас- самостоятелна паралелка с 10 ученика- 8 бройки под норматив 
Подготвителна група- смесена паралелка със 7 деца- 7 деца под норматив 

 
 2. Дава съгласие за дофинансиране на  самостоятелната  паралелка под норматив  
като осигурява 20 на сто от Единния разходен стандарт за бройките под норматив, а именно: 
 

І клас и IІ клас - 6 бройки под норматив х 20% от 1 511 лв. ЕРС = 1 813 лв. 
 VI клас- 8 бройки под норматив х 20% от 1 511 лв. ЕРС = 2 418 лв. 
 V клас и VII клас- 7 бройки под норматив х 20% от 1 511 лв. ЕРС = 2 115 лв. 
 VIII клас- 8 бройки под норматив х 20 % от 1 511 лв. ЕРС = 2 418 лв. 
 Подготвителна група- 7 бройки под норматив х 20% от 1 037 лв. = 1 452 лв. 

 
                                                                             Общо за дофинансиране:    10 216  лв.  
 
 
 
 
МОТИВИ: С докладна записка вх. № 67-02-8/23.08.2016 г. Директорът на ОУ “Христо Ботев”, с. 
Шишманци – г-н Иван Дерменджиев предлага за одобрение от  Общински съвет   
съществуването на слети и самостоятелни паралелки под норматив през новата 2016/2017 
учебна година както следва: 
 
 

 I клас и IІ клас – слята паралелка с 12 ученика – 6 бройки под норматив 
 III клас и IV клас- слята паралелка с 19 ученика- 0 бройки под норматив 
 VI клас- самостоятелна паралелка с 10 ученика- 8 бройки под норматив 
 V клас и VII клас- слята паралелка с 11 ученика- 7 бройки под норматив 
 VIII клас- самостоятелна паралелка с 10 ученика- 8 бройки под норматив 
 Подготвителна група- смесена паралелка със 7 деца- 7 бройки под норматив 

 
 
Съгласно чл.11, ал. 3, т. 2  от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена, когато общият брой на учениците в 
съответните паралелки е от 41 до 80 ученика, какъвто е случаят в ОУ “Христо Ботев” – с. 
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Шишманци, минималният размер на допълнителните средства извън определените по единни 
разходни стандарти се определя като разлика между норматива за минимален брой и 
действителния брой на учениците се умножи с не по-малко от 20 на сто от размера на 
съответния Единен разходен стандарт /ЕРС/  
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 421/26.08.2016 г. от 
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно кандидатстване на Община 
Раковски по проект "Модернизация и разширяване на местната транспортна 
инфраструктура чрез реконструкцията на част от уличната мрежа на град Раковски, община 
Раковски, област Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. Раковски: „Васил 
Петлешков“, „Стефан Стамболов“, „Котел“ и „Димчо Дебелянов“ във връзка с подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 
2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). Г-н Матански, моля за становището на вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, както знаем улиците са един от най-големия проблем. 
Състоянието на улиците е един от най-големия проблем е град Раковски. Предстой прием по 
подмярка 7.2., както вече и споменахте, и както е записано в Докладната записка: кмета на 
Община Раковски  Павел Гуджеров предлага на Общински съвет да даде разрешение 
Общината да кандидатства с проект точно за реконструкция на четири улици. Така, че 
съответно нашата комисия предлага: 

I. Общински съвет да декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Плана за развитие на общината. 

II. Да даде съгласие Община Раковски да кандидатства с подмярка 7.2. с цитирания 
проект. 
       III. Да даде правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи        
необходимите документи за кандидатстване пред Министерство за съответния проект. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански. Колеги въпроси по тази тема? Няма. Моля да 
гласуваме.  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
                                  

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 196 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски по проект "Модернизация и разширяване на 
местната транспортна инфраструктура чрез реконструкцията на част от уличната мрежа на 
град Раковски, община Раковски, област Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. 
Раковски: „Васил Петлешков“, „Стефан Стамболов“, „Котел“ и „Димчо Дебелянов“ във връзка с 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР). 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
       I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината. 
      II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с 
цел реализация на проект "Модернизация и разширяване на местната транспортна 
инфраструктура чрез реконструкцията на част от уличната мрежа на град Раковски, община 
Раковски, област Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. Раковски: „Васил 
Петлешков“, „Стефан Стамболов“, „Котел“ и „Димчо Дебелянов“. 
     III. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи необходимите 
документи за кандидатстване пред Министерство на земеделието и храните.  
 
МОТИВИ: Община Раковски подготвя проектно предложение по Наредба № 12/25.07.2016 год. 
за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с цел реализация на "Модернизация и разширяване 
на местната транспортна инфраструктура чрез реконструкцията на част от уличната мрежа 
на град Раковски, община Раковски, област Пловдив" с подобекти реконструкция на улици в гр. 
Раковски: „Васил Петлешков“, „Стефан Стамболов“, „Котел“ и „Димчо Дебелянов“.  

 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 

Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя в 
съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност 
и прозрачност.  
Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура, едно от основните 
изисквания е Общински съвет - Раковски да декларира своето съгласие за кандидатстване на 
община Раковски по гореописаната Наредба.  
  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 422/26.08.2016 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно кандидатстване на 
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Община Раковски по обект Рехабилитация на част от път PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-
Шишманци-Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич- /ІІ-56/ от км. 0+000 до км. 4+700 във връзка с 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР). Г-н Матански, отново моля за становището на вашата комисия. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов във връзка с цитирания проект 7.2.  
г-н Георги Лесов: Колеги, извинявам се, ако може запазете тишина. 
г-н Рангел Матански: Това е вториата Докладна, съответно за … която трябва Общински съвет 
да разгледа. Становището на комисията, което аз изразявам в момента е отново: 

I. Общински съвет да декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Плана за развитие на общината. 

II. Да даде съгласие Община Раковски да кандидатства с подмярка 7.2. с цитирания 
проект. 
       III. Да даде правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи        
необходимите документи за кандидатстване. 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански! Колеги, въпроси? Заповядайте г-жо Джатова.  
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмете, виждаме че тук пише Маноле-Белозем предполагам, че е 
участъка, който е от Шишманци до Белозем няма да влиза така ли?  
г-н Павел Гуджеров: Не. Участъка от Шишманци до Белозем е републикански път и това 
безобразно състояние и мен упорито ме дразни, обаче … 
г-жа Мария Джатова: А какво значи Маноле-Белозем, защото друг път няма? 
г-н Павел Гуджеров: Така се води целия път. 
г-н Георги Лесов: Това е наименованието на пътя. 
г-жа Мария Джатова: Т.е. към Белозем няма да има … 
г-н Павел Гуджеров: Не. Говорим за пътя между Секирово и Шишманци, за да е по-ясно. А този 
между Белозем и Шишманци е републикански път и затова, колкото и да ни се иска там не 
може да мерки на интервенция. 
г-жа Мария Джатова: Нямам нищо против тази Докладна, разбира се нека да 
кандидатстваме. Не знам колко от вас минават всеки ден по този път, за който става въпрос, 
който е републиканската пътна мрежа, аз съм говорила с г-н Стрехин и го помолих да 
информира Областната служба … 
г-н Павел Гуджеров: Може ли само една скоба да отворя. 
г-жа Мария Джатова: Да. 
г-н Павел Гуджеров: Областната, Националната и Министерството на регионалното развитие 
г-н Романов подготви снимков материал и какво ли не, всички са изпратени, областно, 
национално …  
г-жа Мария Джатова: Кога? 
г-н Йовко Романов – зам. кмет на Община Раовски: Февруари, март. 
г-н Павел Гуджеров: Февруари – първо, март – второ, трето пускахме ли? 
г-н Йовко Романов:  Май – мисля, че беше последно. 
г-жа Мария Джатова: Така, г-н Гуджеров за това нещо, което предполагам, че ще ни струва 
около 200/300 лв., да го запълним с камъни не си заслужава да губим човешки живот. Там има 
четири огромни дупки, които са всеки ден опасни за живота на хората. Ние минаваме всеки 
ден и ги знаем, но има хора, които минават по веднъж и там някой ще умре за пореден път. 
Просто аз съм сигурна, че един камион камъни ще ни стигне поне да изравним дупката, не 
друго. Разбирам, че не е наша работа … 
г-н Павел Гуджеров: Това означава г-жо Джатова, че ще изтрае една седмица, даже и толкова 
няма да изтрае. Това е все едно аз да дойда да правя ремонт у вас. 
г-жа Мария Джатова: Добре, обаче да чакаме 5 месеца и да рискуваме човешки живот ми се 
струва … тогава вдигнете по-голяма аларма, ня знам. Това е наистина убийствено там. Не 
знам защо не … не поемат някаква инициатива тези служби. Явно им е трудно, но след като 
могат да минават камионите с боклуци на Община Пловдив и да изхвърлят всичко там и да 
разбиват този път, нормално е. Трябва ли да умре едно семейство, за да отидем всички да 
протестираме, да затворим пътя и тогава, като спрем пътя на боклуците всички ще …  
г-н Васил Черпелийски – Кмет на кметство Стряма: Ми направете го г-жо Джатова още сега, 
цялото село се вдигнете. Извинявам, че се намесвам ама представете си, че ние сложим и 
както не наш пътя стане, тогава произшествие, после ще кажат кой го сложи и с какво право?.  
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г-н Павел Гуджеров: Благодаря г-н Черпелийски, това щях да кажа и аз. На устата ми беше да 
кажа; много е лесно да плюем ситуацията, ама тя не е създадена от нас и не може да бъде 
решена от нас. Не съм аз човека, който има правомощия да го направи, иначе никога не 
бихме го търпяли така. 
г-жа Мария Джатова: Аз смятам за своя отговорност като общински съветник да направя 
такова искане и да попитам кога за последен път е направено и кога пак ще бъде направено, 
защото нищо, че монавам от там всеки ден аз дупките ги заобикалям и в дъжда, който 
евентуално ще се излее отново ще ги заобикалям, дай Боже, а не всички го знаят това нещо и 
се страхувам, че … аз знам колко хора са умрели на тоя завой … че ще има поредната 
жертва. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря ви и аз за мнението. Г-н Романов, предполагам, че скоро време 
ще бъдат изяснени отново тези служби, които могат да вземат отношение по този проблем. За 
нас остава чакането. 
г-н Йовко Романов: Аз искам да отворя една скоба, че всеки един, който се чуства длъжен 
може и сам по себе си да извести съвсем сам тези служби, за да се алармира малко 
повече, защото аз обобщавам, че всички жители на общината са зад нашето писмо и нашето 
искане, но ако постъпят отделни сигнали било от граждани, било от общински съветница 
мисля, че ще бъде малко по-добре, ще има повече успеваемост. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: И аз ви благодаря г-н Романов. Други въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0     
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – за   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за   
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 197 

 
Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски по обект Рехабилитация на част от път 
PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски, кв.Секирово - кв.Парчевич- /ІІ-56/ от 
км.0+000 до км. 4+ 700 във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  
 
 
      I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината. 
      II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с 
цел реализация на обект Рехабилитация на част от път PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-
Шишманци-Раковски, кв.Секирово - кв.Парчевич- /ІІ-56/ от км.0+000 до км. 4+ 700. 
    III. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи необходимите 
документи за кандидатстване пред Министерство на земеделието и храните.  
 
 
МОТИВИ: Община Раковски подготвя проектно предложение по Наредба №12/ 25.07.2016год. за 
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) с цел реализация на обект Рехабилитация на част от път 
PDV3234/ІІІ565, Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски, кв.Секирово - кв.Парчевич- /ІІ-56/ от 
км.0+000 до км. 4+ 700. 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 

Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя в 
съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност 
и прозрачност.  

 
Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура, едно от основните 

изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за кандидатстване на 
община Раковски по гореописаната Наредба.  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Дванадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 423/26.08.2016 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно кандидатстване на 
Община Раковски по обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от 
Община Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, 
Община Раковски» във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Г-н Матански, отново вашата 
комисия има тежката дума. 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, за мое съжаление това е последната Докладна записка, която 
ще разгледаме във връзка с кандидатстването на Община Раковски по подмярка 7.2., тъй като 
по Наредба всяка община … максималния брой проекти, които може да изготви са три. 
Съответно проектите са подбрани по допустимите дейности, които са довели до поканата за 
прием. И вече е време за становището на нашата комисия, а становището съответно е 
подобно на предните две:  

I. Общински съвет да декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Плана за развитие на общината. 

II. Да даде съгласие Община Раковски да кандидатства с подмярка 7.2. с цитирания 
проект. 
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III. Да даде правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи        
необходимите документи за кандидатстване. 

И накрая бих искал да пожелая успех с кандидатстване по тези проекти и може би след една 
година да видим и строителството, което да радва всички нас.  
 
г-н Георги Лесов: Благодаря за пожеланията г-н Матански! Аз лично също пожелавам успех и 
да се поздравим с едни добре изпълнени проекти. Колеги въпроси? Няма.  
г-н Никола Стоянов – Кмет на кметство Момино село: Аз имам един въпрос. 
г-н Георги Лесов: Заповядайте г-н Стоянов! 
г-н Никола Стоянов: Аз мисля, че паралелно Момино и Шишманци се изготвят тия проекти. 
Трябваше да кандидатстваме и за двете села или имаме право на едно. Как стоят нещата? 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Стоянов в действителност работим по проекта за с. Шишманци. Защо 
беше предпочетен или не повече, защо се наложи да кандидатстваме с Шишманци. Няколко 
са причините: първо бюджета е достатъчен само за едното населено място. От там нататък би 
трябвало да следваме обективни критерии, които да ни ориентират към едното или към 
другото населено място. Качеството на водата се допитахме до ВиК, съветвам ви и вие да го 
направите за успокоение на жителите на с. Момино. Качеството на водата е едно от най-
добрите в с. Момино. В същото време състоянието на водопроводната мрежа също е едно от 
най-добрите и с минимални загуби. Загубите в с. Шишманци са около 80%. Ако искаш изчакай 
ме да се изкажа пък после пак ме питай. Другото, което е в Шишманци от началото на 
годината и сега – лятото се наблюдава и воден стрес. Има едни часови зони, в които водата 
много, много я няма да не кажем, че е на режим. Това са причините. В Момино, доколкото ми 
е известно такова нещо няма, нали така? Заповядайте сега да си зададете и другите въпроси. 
г-н Никола Стоянов: Вероятността в Момино да се подмени поне главния водопровод, каква е? 
г-н Павел Гуджеров: Вероятността е такава, за да се стигне до строителство са необходими 
две неща: първото е проектиране; второто е пари. Сега проектирането го правим, когато 
дойдат парите ако има отново отваряне на тази мярка Момино е единственото населено 
място, за което ще кандидатстваме. Можем и за Болярино, обаче там инвестицията на глава 
от населението излиза прекалено голяма и шансовете за успех са под санитарния минимум 
така да го кажем. Надявам се да съм бил изчерпателен. 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 198 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски по обект «Рехабилитация на водопроводна 
мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция на 
водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски» във връзка с подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 
2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

       I. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
общината. 
      II. Дава съгласие Община Раковски да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с 
цел реализация на обект: «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от 
Община Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, 
Община Раковски». 
   
     III. Дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи необходимите 
документи за кандидатстване пред Министерство на земеделието и храните.  
 
 
МОТИВИ:  Община Раковски подготвя проектно предложение по Наредба №12/ 25.07.2016год. 
за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с цел реализация на обект: «Рехабилитация на 
водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция на 
водопроводната мрежа на с. Шишманци, Община Раковски» 

 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното 
приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. 

Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя в 
съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност 
и прозрачност.  

 
Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура едно от основните 

изисквания е Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на 
община Раковски по гореописаната Наредба.  
  
 
г-н Георги Лесов: Точка 13 от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 424/26.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно одобряване финансирането на 
маршрутите на училищните автобуси, неподлежащи на компенсиране по реда на Наредбата 
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за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи 
от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 
предвидени нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на 
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни  линии във вътрешно-градския 
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за 
извършване на превозите. Г-н Замярски, не е ли при вас? Г-н Матански вие ли сте отново? 
Заповядайте! Казахте, че нямате повече докладни. 
г-н Рангел Матански: Казах, че нямам повече за съжаление Докладни по мярка 7.2., а не че … 
Уважаеми колеги, становището на нашата комисия съответно е да предложи на Общински 
съвет, да бъдат одобрени предложените курсове за училищните автобуси, както бяха цитирани 
от г-н Лесов.  
г-н Георги Лесов: Благодаря г-н Матански! Колеги? Няма въпроси. Нека да гласуваме. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 199 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване финансирането на маршрутите на училищните автобуси, 
неподлежащи на компенсиране по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени нормативните актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни  линии във вътрешно-градския транспорт и транспорта в планински и 
други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. З и ал. 4 от Закона за 
народната просвета (ЗНП) и чл. 283, ал. 2 във връзка с ал. 1, точка 2 и §60, точка 3 от Преходните 
и заключителните разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
1. Одобрява финансирането на маршрутите, неподлежащи на компенсиране от Централния 
бюджет, да бъде както следва: 
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           - За извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев" кв. Секирово и до ПГ „П. 
Парчевич" и обратно, както и на учениците от кв. Секирово и кв. Ген. Николаево до ПГ „П. 
Парчевич" и обратно -  за сметка на общинския бюджет; 

           - За извозване на учениците над 16 - годишна възраст от с. Момино село и с. Стряма до 
ПГ „П. Парчевич" - гр. Раковски и обратно - срещу заплащане, съгласно разходната норма на 
автобуса за периода 15.09.2016 г.- 31.12.2016 г.; 

           - За извозване на учениците от с. Борец  до с. Пъдарско  и обратно, които учат в ПГ „П. 
Парчевич" - гр. Раковски до с. Пъдарско и обратно – срещу заплащане, съгласно разходната 
норма на автобуса; 

           - За извозване на деца и ученици от с. Чалъкови и с. Шишманци до 
ДГ „Синчец" и ОУ „Гео Милев" - с. Белозем и обратно срещу заплащане, съгласно разходната 
норма на автобуса.   

2. Отдел „БФС“ към Община Раковски да изготви справки /разчет/ за изминатите километри, 
съобразно извършените превози по съотвените маршрути през учебните присъствени дни и да 
фактурира изразходваното гориво на отделните контрагенти – ОУ „Гео Милев“- с. Белозем и ПГ 
„Петър Парчевич“- град Раковски. 

3. Директорите на съответните институции да предприемат действия по отчитането на 
дължимите суми за реализираните разходи на гориво до 5 (пет) работни дни след 
получаването на фактурата.  
 
 
МОТИВИ: Предлагам да бъдат одобрени следните курсове на училищните автобуси за 
извозване на деца и ученици в рамките на гр. Раковски от едно населено място до детска 
градина или училище в друго населено място, с източник на финансиране за учебна 2016/2017 
година, както следва: 
         - Извозване на учениците от кв. Парчевич до ОУ „Хр. Ботев" - кв. Секирово и до ПГ „П. 
Парчевич" - гр. Раковски и обратно, както и на учениците от кв. Секирово и кв. Ген. Николаево 
до ПГ „П. Парчевич" и обратно - разходите за тези курсове да са за сметка на общинския 
бюджет;  

         - Извозване на учениците над 16-годишна възраст от с. Момино село, с. Стряма до ПГ „П. 
Парчевич" - гр. Раковски и обратно – да става срещу заплащане, съгласно разходната норма 
на автобуса за периода 15.09.2016 г.-31.12.2016 г.  

         - Извозване на учениците от с. Борец до с.Пъдарско и обратно, които учат в ПГ 
„П.Парчевич" - гр. Раковски - да става срещу заплащане, съгласно разходната норма на 
автобуса. 

        - Извозване на деца и ученици от с. Чалъкови и с. Шишманци до ДГ „Синчец" и ОУ „Гео 
Милев" - с. Белозем и обратно – срещу заплащане, съгласно разходната норма на автобуса.  
  
 
 
г-н Георги Лесов: Точка 14 от Дневния ред: Предложение с Вх. № 425/26.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приета с  
Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с 
продажба на имот - частна общинска собственост. Г-н Ячев, моля за становище на вашата 
комисия. 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря г-н Председател, комисията разгледа Предложението на кмета на 
Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри продажбата на имот 
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частна общинска собственост с № 073019, с площ 4 520 кв. м. при първоначална цена 1 550 лв. 
на декар. Това е, че г-н Рангелов не харесваше цената, ако има нещо да каже на сесията.  
г-н Георги Лесов: Г-н Рангелов? 
г-н Иван Рангелов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги. Тъй като знаем, че общината 
разполага с определен ресурс общинска земя и като гледам тенденцията по-скоро върви тя 
да намаля, отколкото по някакъв начин тя да се увеличава. Аз лично подкрепям това цената да 
бъде актуална на общинските имоти, защото ако един бизнесмен е решил да инвестира в 
някакъв бизнес и да строй нещо на общинска земя трябва да е на ясно, че самата земя ще 
струва подходящата и правилна сума. Така, че лично аз подкрепям общинските имоти да се 
продават на по-високи цени с цел да влизат повече средства в общината, пък и да остане 
нещо и за следващите колеги, които ще са тук и те да има какво да продават, защото, както 
сме я подкарали … Та, само да завърша, уважаемите инвеститури да бъдат наясно, че земята 
в Раковски струва нещо. Благодаря Ви за вниманието! 
г-н Георги Лесов: И аз Ви благодаря г-н Рангелов! Изцяло подкрепям вашето мнение и мисля, 
че вече беше редно вече някой да излезе и да го заяви твърдо това нещо. Благодаря! Колеги, 
въпроси по тази тема? Няма. Моля да гласуваме, ако няма други въпроси.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд. се: 1                              
       
 
                                            
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов – за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 200 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016 г., приета с  Решение № 56 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 4/25.01.2016 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
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1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2016 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, следният имот - ЧОС: 
 
 
 

ПИ № 073019, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Вадите” 
Нива 4 520 4034/11.07.2016 

 
2. Дава съгласие да бъде продаден следният имот - ЧОС: 

 

ПИ № 073019, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Вадите” 
Нива 4 520 4034/11.07.2016 

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

 
4. Определя начална тръжна цена на гореописаният  имот, както следва: 

 
 

 
 

5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търг и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с  
вх. № 94С-1266-4/07.07.2015 г. от Стефан Видев - управител на „СТЕНИ-ОЛИВА” ЕООД  за 
закупуване на имот – частна общинска собственост, както следва: ПИ № 073019, НТП „Нива”, 
целият състоящ се от 12,800 дка, находящ се в землището на с. Белозем, община Раковски. 
 Гореописаният имот е частна общинска собственост и е необходим за комасация на 
дружеството - заявител във връзка с инвестиционни намерения. От своя страна, чрез 
продажбата на имота ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, понеже предстой доста тежка точка предлагам за една цигара 
почивка, за да можем да си говорим спокойно. 
 
 

/ 14:08 ч. – начало на почивката / 
/ 14:18 ч. – край на почивката / 

 
 
г-н Георги Лесов: Здравейте, колеги отново. Предполагам сте готови да преминем към 
следваща точка от Дневния ред, а именно точка петнадесета: Докладна записка с Вх. № 
426/26.08.2016 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно 
актуализация на бюджета на Община Раковски за 2016 г. 
Г-н Замярски, моля за становище на вашата комисия. 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Акт за общинска 
собственост 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. Начална тръжна 
цена 

ПИ № 073019, находящ се в 
землището на с. Белозем, м-ст 

„Вадите” 
Нива 4 520 7 006,00 
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г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, уважаеми колеги, комисията по Бюджет и финанси 
разгледа Докладната записка от кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет 
да одобри актуализацията на бюджета на Община Раковски за 2016 г.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Замярски! Колеги, имате думата. Някой? Добре, възползвам 
се от момента и моля да гласуваме.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 15       
Против: 2          
Възд. се: 4                                                              
 
 
 

1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – против  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

                       
 

Р Е Ш Е Н И Е № 201 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализация на бюджета на Община Раковски за 2016 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

 
1. Приема и утвърждава актуализирания бюджет на Община Раковски в частта “Местни 

дейности” както следва: 
-  Местни приходи  по Приложение №1 в размер на 206 720 лв. 
2. Разходи за местни дейности увеличение  на разходната част на Функция І – Общи 

държавни служби – по дейност 2122 Общинска администрация, разпределени  както следва: 
 

                по параграф 10-30 Текущи ремонти +104 лв.  
                по параграф 10-20 Външни услуги  + 80 000 лв. 

       по параграф 10-92  Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 
обезщетения и разноски                    +30 000 лв. 

по параграф 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции   +30 000 лв. 

по параграф  19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции  намаление с (-)305 191 лв.        

 



стр. 58 
 

4. Приема актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Раковски за 2016 год., съгласно Приложение№ 2. 

5.Приема актуализацията на разчета за финансиране на текущите ремонти в община 
Раковски за 2016 г. съгласно Приложение № 3. 

6.Приема актуализация на разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от 
приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за 2016 г. 
съгласно Приложение № 4. 

 
 

МОТИВИ:  Във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета 
към 31.07.2016 г. и очакваните постъпления до края на годината и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски, 
предлагам да бъде извършена актуализация на Бюджет-2016 в частта  “Местни дейности”, 
както следва: 

 
По приходната част на бюджета – Справка прил. № 1:  
 
Увеличение на приходната част на бюджета с 206 720 лв., формирани както следва: 
 
1.Собствени приходи /имуществени данъци и неданъчни приходи/ 

 
Отчитайки изпълнението на плана за  собствените приходи към 31.07.2016г. и очакваните 

постъпления до края на годината, предлагам компенсирано увеличение с 226 131 лв.в резултат 
на: 

- За имуществените данъци увеличение със 360 000 лв. 
- Данък недвижими имоти – увеличение с   100 000 лв. 
-Данък върху превозните средства – увеличение с 130 000 лв. 
- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин –– увеличение  със 

130 000 лв. 
 
- За неданъчни приходи увеличение със 201 331 лв. 
Увеличението е резултативно от отделните приходни параграфи. По-съществените 

промени са: 
- Такса битови отпадъци – увеличение със 200 000 лв. Във връзка с постъпили недобори. 

Средствата са целеви. 
- Постъпления от продажба на сгради – увеличение 39 147 лв. 
- Постъпленията от продажба на земя са намалени с (-)109 888 лв. 
- Приходи от концесии – увеличение с 37 000 лв. 
- Приходи от дарения – увеличение с 1 200лв. 

 
4. Операции с финансови активи и пасиви 
Увеличение на погашенията по дългосрочни заеми с (-)363 623 лв., предсрочно 

погасяване на главница по кредит от ФЛАГ във връзка с „Интегриран воден проект”  по-рано от 
планувания срок. 

 
По разходната част на бюджета: 

 
Увеличение  на разходната част на бюджета със 206 720 лв., разпределени  както 

следва: 
 
1. Функция І – Общи държавни служби – по дейност 2122 Общинска администрация . 

по параграф 10-30 Текущи ремонти +104 лв.  
по параграф 10-20 Външни услуги  + 80 000 лв. 
по параграф 10-92  Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения 

и разноски  +30 000 лв. 
по параграф 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции   +30 000 лв. 
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 по параграф  19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции  намаление с (-)305 191 лв.        
 

         2.Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда - 
увеличение на плана за разходите с 3 671 лв в дейност 2622 Озеленяване по параграф 10-30.  
 
 3. Функция IX - Разходи некласифицирани в другите функции – увеличение на Резерва  
с 250 961 лв.  
 
 4. Капиталови разходи – съгласно приложение № 2, увеличение със 117 175 лв. 
 
 
 
 
г-н Геори Лесов: Шестнадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 427/26.08.2016 
г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отчет за изпълнение на 
бюджета на Община Раковски към 30.06.2016 г. 
Г-н Замярски, моля отново за становището на вашата комисия. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, уважаеми колеги, комисията по Бюджет и финанси 
разгледа и тази Докладната записка от кмета на Община Раковски и предлага на Общински 
съвет да одобри отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2016 г.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Замярски. Я да видим сега? Не питам дтори път, моля да 
гласуваме.   
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 15       
Против: 1         
Възд. се: 5                                                  
                                                     
 

1. Петър Милков Антонов – против  
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов – за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

                                                 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 202 
 

Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 30.06.2016 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, чл. 30, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община Раковски и чл. 16, т. 24 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с 
общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в 
търговски дружества 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1.  Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Раковски за времето от 
01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., както следва: 

 
 

 

Уточнен 
год.план към 
30.06.2016 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 
30.06.2016 г. 

лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 15 311 903 6 688 859 
В т.ч.:   
Държавни приходи 7 621 208 3 323 317 
Местни приходи 7 770 695 3 365 542 
2. ПО РАЗХОДА 13 342 480 6 688 859 
В т.ч.:    
Разходи за делегирани от държавата дейности – справка 
прил. № 2 7 621 208 3 323 317 

Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности – справка прил. № 3 244 291 80 659 

 Разходи за местни дейности – справка прил. № 4 7 526 404 3 284 883 
3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    5 633 174 

В т.ч.:   
Остатък в делегираните от държавата дейности х 1 184 127 
Остатък в местните дейности х        4 449 047 
 

2.   Приема отчета за капиталовите разходи за времето от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. по 
основни видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки прил. № 5 и в 
общ размер, както следва: 
 

 
ВИД РАЗХОД 

Уточнен 
год.план към 
30.06.2016 г. 

лв. 

ОТЧЕТ  
Към 30.06.2016 

г. лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                  190 800  0,00 
2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       2 611 812 1 424 083 
3. Придобиване на НДА § 53 5 681 5 138 
4. Придобиване на земя § 54 50 000 0,00 
5. Капиталови трансфери § 55 0,00 0,00 

   
ВСИЧКО: 2 858 293 1 429 221 

 
         

         3.   Приема отчета за разходите към 30.06.2016 година по отделни разпоредители с 
бюджети в системата на Общината – справка прил. № 6. 
 

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

5.  Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 30.06.2016 г. по 
населени места – справка прил. № 8 и в общ размер, както следва: 
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№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ Годишен 

план - лв. 
Отчет към 

30.06.2016 г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 277 605 1 084 596 
1 Остатък от такса смет за 2015 година 0 111 394 
2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2016 г. 1 310 713 973 202 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 310 713 673 043 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци 2 200 2 730 
2. Събиране и транспортиране на ТБО  583 969 250 126 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 
на БО, включително отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 405 557 164 818 

4. 
Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

318 987 255 369 
ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 411 553 

 
                 

                 6.   Приема отчета на “МБАЛ - Раковски” ЕООД за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.  
 
 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 137, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 
6 от ЗМСМА, Общинският съвет осъществява контрол и приема отчета за изпълнение на 
бюджета и на всички контролирани от общината лица в подсектор “Местно управление” – 
“Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД (МБАЛ -Раковски). 
 В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет за времето от 01.01.2016 г. до 
30.06.2016 година, както следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2016 г. до 
30.06.2016 г.; 

 Отчет за приходите за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. – справка прил. № 
1; 

 Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ към 30.06.2016 
г. – справка прил. № 2; 

 Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 
към 30.06.2016 г. – справка прил. № 3; 

 Отчет за разходите за местни дейности към 30.06.2016 г. – справка прил. № 4;                                                                                                               
 Отчет за капиталовите разходи на общината към 30.06.2016 г. – справка прил. № 

5;   
 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 30.06.2016 

г. – справка прил. № 6; 
 Отчет на сметките за средства от ЕС към 30.06.2016 г. – справка прил. № 7; 
 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. – справка прил. № 8; 
 Отчет с натрупване за периода от 01.01. до 30.06.2016 г. на МБАЛ - Раковски 

 
 
г-н Георги Лесов: Точка 17 от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 428/26.08.2016 г. от Павел 
Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно съществуването на самостоятелна  
паралелка под норматив  в ОУ “Христо Смирненски ” – гр. Раковски,  Община Раковски през 
2016/2017 учебна година и осигуряване на допълнителни финансови средства за нормално 
протичане на учебния процес.  
Г-н Замярски, моля за становището на вашата комисия по Образование. 
г-н Божидар Замярски: Г-н Председател, комисията по Образование разгледа Докладната 
записка от г-н Кмета на Община Раковски, относно съществуването на самостоятелна  
паралелка под норматив в ОУ “Христо Смирненски ” – гр. Раковски, а именно 13 деца. Тук не 
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е необходимо допълнително финансиране има вероятност и самата паралелка да бъде 
запълнена в последствие с деца от „Христо Ботев”, тъй като там няма да има VІIІ клас. За това 
комисията предлага на Общински съвет, да одобри съществуването на самостоятелна 
паралелка под норматив в ОУ “Христо Смирненски” - гр. Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви г-н Замярски! Колеги, въпроси по тази тема? Няма. Нека да 
гласуваме.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                              
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за 
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за 
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 203 

 
Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Съществуването на самостоятелна паралелка под норматив в ОУ “Христо 
Смирненски ” – гр. Раковски,  Община Раковски през 2016/2017 учебна година и осигуряване 
на допълнителни финансови средства за нормално протичане на учебния процес. 
 
На основание:  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие за съществуването на самостоятелна паралелка под норматив  
 за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Христо Смирненски” – г рад Раковски; 
 

2. Не е необходимо финансиране. 
 
 
МОТИВИ: С докладна записка вх. № 12-04-20/12.08.2016 г. Директорът на ОУ “Христо 
Смирненски“-град Раковски – г-жа Нина Недева предлага за одобрение от  Общински съвет   
съществуването на самостоятелна паралелка под норматив през новата 2016/2017 учебна 
година както следва: 
 

 VІIІ клас – самостоятелна паралелка с 13 ученика – 5 бройки под норматив. 
Допълнително финансиране извън средствата по ЕРС не е необходимо. 
Налице е положително становище от Началник на РУО Пловдив. 
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г-н Георги Лесов: Точка 18 от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. Г-жо Гиева, моля 
за вашето становище.  
г-жа Мария Гиева: Уважаеми колеги, на основание чл. 7 от Наредбата за подпомагане на 
социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски, комисията одобрява следните 
лица: 

- Веселин Милков Кочев от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Джина Иванова Куртева от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Йовко Борисов Чавдаров от гр. Раковски – 100 лв.; 
- Георги Асенов Демиров от с. Стряма – 100 лв.; 
- Еленка Василева Димитрова от с. Стряма – 100 лв.; 
- Гочо Йозов Бендерлийски от гр. Раковски – 100 лв.;  
- Юсеин Ахмед Кючек от с. Стряма – 100 лв.; 
- Рустем Сергеев Янков от с. Стряма – 100 лв.; 
- Йосиф Петров Печев от гр. Раковски – 100 лв. и 
- Митка Атанасова Колева от с. Чалъкови – 200 лв. 

 
г-н Георги Лесов: Благодаря г-жо Гиева! Тук въпроси, мнения? Няма. Моля да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 1        
Възд. се: 0                                 
 

1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – против 
6. Стефан Йозов Пенсов – за 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за 
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 204 

 
Взето с Протокол № 12/31.08.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Отпускане на еднократни помощи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски 
 
По предложение на: Мария Гиева – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 
дейности” 

Р Е Ш И: 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Веселин Милков Кочев с ЕГН: 860307**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Христо Смирненски” № 39, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Джина Иванова Куртева с ЕГН: 380227**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
 община Раковски, ул. „Филип Станиславов” № 65, в размер на 100 /сто/ лева. 
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3. Йовко Борисов Чавдаров с ЕГН: 660303**** и  постоянен адрес: гр. Раковски,  

община Раковски, ул. „П. Пенев” № 15, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Георги Асенов Демиров с ЕГН: 600507**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Г. С. Раковски” № 39, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Еленка Василева Димитрова с ЕГН: 381208****  и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Цар Самуил” № 12, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
      6.   Гочо Йозов Бендерлийски с ЕГН: 430111****   и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, бул. „Г. С. Раковски ” № 41, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
      7.   Юсеин Ахмед Кючек с ЕГН: 560104**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Лилия” № 47, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
      8.   Рустем Сергеев Янков с ЕГН: 930620**** и постоянен адрес: с. Стряма,  
община Раковски, ул. „Лилия” № 43, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
      9.   Йосиф Петров Печев с ЕГН: 550717**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Ялта” № 10, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
      10.   Митка Атанасова Колева с ЕГН 670114**** и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „Иван Вазов ” № 133, в размер на 200 /двеста/ лева. 
 
 
г-н Георги Лесов: Последна точка от Дневния ред: Питания. Заповядайте г-н Кмете. 
г-н Костадин Иванов: Аз имам едно питане. В случай, че институциите не приемат 
необходимите мерки за пътя Шишманци – Белозем какъв е варианта за затваряне и някакъв вид 
на протест? 
г-н Павел Гуджеров: Към момента честно казано не мога да отговоря. Протеста – по скоро от 
обща култура се декларира пред нас, че ще се протестира и това е. 
г-н Костадин Иванов: Само пускаме едно уведомление, така ли? 
г-н Павел Гуджеров: И до полицията. 
г-н Георги Лесов: Г-жо Джатова Вие имахте въпрос. 
г-жа Мария Джатова: Да. Г-н Кмете мисля, че в края на следващия месец ще изтече гратисния 
период, който предния Общински съвет даде за влизане в сила на Наредбата за животните. 
Предприети ли са някакви действия по отношение на регистрацията на обектите, които би 
следвало да бъдат санкционирани. Имам в предвид животновъдните ферми в населените 
места. Има ли предвидени кой ще отговаря за санкционирането, защото по мое наблюдение 
няма никакво движение последната година и половина, след като тази наредба беше приета 
с доста голямо публично обсъждане. Така, че Ви моля, предполагам сега няма да можете да 
ми отговорите, но за следващия път да имам възможността и бих искала да отговорите пред 
камерата на нашата медия, за да могат да бъдат запознати и другите граждани. Какво ще се 
прави оттук нататък? Какви ще бъдат мерките, кой ще ги предприема? В какви срокове? 
Защото смятам, че не е редно да приемаме Наредби, които да не спазваме сами. Благодаря 
Ви! 
г-н Павел Гуджеров: Г-жо Джатова, дори и сега мога да дам някакви насоки на отговора. С 
кметовете на населените места имах намерение след сесията да се съберем това нещо да 
го обсъдим. Главно на тях ще разчитам, както и на вас като общиски съветници, както и на 
жителите на всички населени места да бъдат подавани сигнали там, където има нужда да 
бъде извършена проверка. И към момента такива проверки се правят от общинска 
администрация. Аз поне мисля, че е най-добре това да се случва в екип с фирмата 
осъществяваща общинска охрана и служител на администрацията, най-вероятно човека 
отговарящ за екологията. Да бъдат правени такива проверки и съответно там, където е … са 
допуснати нарушения да бъдат съставени санкции. Мисля, че това е първата стъпка, която 
може да направим и такива проверки периодично да бъдат правени, там където … 
последващи проверки, там където има наличие на животни. Също искам да добавя, че 
доколкото ми е известно и от кметовете на населени места не малко хора, които отглеждат 
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животни ги изкараха извън рамките на населените места, включително дори имаше и такива 
ПУП-ове, които сме одобрявали ние, вие като общински съветници и мисля, че в Стряма 
продавахме земя човека да може да се изнесе от населеното място. И в Белозем също, ми 
дава сигнал кмета на с. Белозем. Мисля, че като за начало.         
г-жа Мария Джатова: Да, но това са единични случаи. Хората, които отглеждат животни в 
рамките на населените места са доста повече. Не смятам, че е редно да отегчаваме 
сигналите от граждани, както и от нас самите като общински съветница, защото според мен 
кметовете са абсолютно наясно къде се отглеждат животни и къде са проблемните места. И 
аз се надявам проверки да бъдат, да имат някакъв периодичен характер и да започнат 
наистина в скоро време, за да се покаже волята на общинската администрация да изпълнява 
тази дейност. Благодаря! 
г-н Павел Гуджеров: Явно аз нещо не съм се изразил правилно, аз тръгнах оттам, от кметовете 
на населените места в последствие казах Вие като общински съветници и самите граждани. 
Колкото до проверките – да и аз предполагам, че ще бъдат такива периодични проверки, които 
сигурен съм, че знаете, че Наредбата позволява определен брой от различен вид животни да 
бъдат отглеждани вътре в населеното място. 
г-жа Мария Джатова: Аз визирам повече от този подбор. 
г-н Павел Гуджеров: Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Заповядайте г-н Пенсов. 
г-н Стефан Пенсов: Моя въпрос е свързан с общинската охрана. Интересува ме могат ли да 
се глобяват само автомобили, които са от общинските околия от гр. Раковски, от нашата 
община или автомоболи, които са от другаде. Защото не само нашите правят нарушения, от 
нашата община, забелязват се много други особено, които зареждат магазини и други неща 
спират, запушват улици. Обърнал съм се към общинска охрана, лично аз, два пъти. Отговори 
ми човека, че и да залепи стикери – до там. Значи това важи само за нашата община.   
г-н Павел Гуджеров: Не е точно така, дори когато са на външни юридически лица 
събираемостта даже става много, малко по-лесна и няма нужда да се обръщаме към ЧСИ, а 
към НАП. Всички юридически лица така или иначе имат взаимоотношения с НАП, полицията ни 
съдейства за … не толкова за връчването, колкото за разбирането на кой е машината, на кой е 
колата така да се каже, МПС – то. И оттам се съставя, изпраща се покана и в седем дневен 
срок имат възможност да се плати в касата на общината като не го направи към НАП.  
Колеги така и така сме захванали темата ще приветствам становища от ваша страна за 
следното: един патрул няма да е изненада за всички, че се оказа крайно недостатъчен. Все 
пак цената на този патрул не е и малка. На какво мнение сте Вие? Да харчим ли повече 
средства в насока увеличаване на патрулите на общинска охрана? Конкретен въпрос към Вас 
като избрани от народа да гопредставляват. Знаете, че издръжката на патрула е 
приблизително около 5 000 на месец. предполагам, че втори патрул няма да струва толкова, 
но пак ще е някъде там. Да планираме ли за следващата година повече патрули? Наивно е да 
си мислим, че с един патрул ще опазим цялата община. Няма да стане. Помагат, в 
действителност много често подписмам по голям обем фишове, наказателни постановления 
или каквато е там терминилогията, но мисля, че не е достатъчен. 
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете? 
г-н Васил Черпелийски: Благодаря Ви г-н Кмете, г-н  Председател, уважаеми колеги! Аз съм ЗА, 
ако естествено има общината финансова възможност за втори патрул, но имам и една 
голяма забележка. За мен патрула не си гледат, както трябва работата. Не може ние всеки път 
постоянно по телефона да им звъним, да идват, да им се молим дефакто, а да им 
предложим: в един ден от седмицата могат да седят в съответното населено място. Ето сега, 
както г-жа Джатова зададе въпроса, възниква проблем с животните, онзи ден имаше побой – 
не може да ми каже аз съм в Белозем на събрание, събранието ли е по-важно, че ти протича 
/и то е важно/ нормално, а има побой в Стряма.  
г-н Павел Гуджеров: Не е работа на патрула на общинската охрана да осъществява контрол 
над уличното движение и побойщата. Все си мисля, че това е работа на полицията и както 
казахме още в началото той не е панацея за решаване на абсолютно всички проблеми. Има 
си компетенции, които … и правомощия, които могат да изпълняват, но все пак не са полицаи. 
Реално един служител на общинска охрана няма как да влезе по средата на боя и да 
отстрани. Бъркам ли г-н Романов?  
г-н Йовко Романов: Не, не бъркате. Темогат да помагат, обаче да заемат полицеиски функции 
няма как да … 
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г-н Васил Черпелийски: Добре изключваме побоя. Имаме знаци, имаме тротоари – паркира 
се никой не е казал да глобяват, нали се разбрахме първо да дойдат да предопредят и след 
това, който нарушава … Има пешеходни пътеки – децата след 10 дни ще започнат да ходят на 
училище. За мен патрула не си върше работата, както трябва. Говоря за Стряма, както искате 
така го разбирайте. Това нещо съм го казал и на Кмета, лично и на шефа на СОТ. Той ми каза 
„Да, един патрул „, съгласен съм, но нищо не им коства днес във вторник да бъде в Стряма, 
утре сряда в Белозем, после да ги въртят да не ги научават хората, нали за това му се плаща. 
Ето, както г-жа Джатова каза с животните, ДА ще направим проверката, но ако човека каже 
„абе гледайте си работата”, като един господин, който има за 1 000 лв. актове и не се води 
наш жител, питам аз как ще му се вземат парите и как ще го накара този въпросен господин 
да си изнесе от селото животните? Благодаря! 
г-н Никола Стоянов: И с какво се занимават тия СОТ –ове? Какви са им задълженията? 
г-н Павел Гуджеров: Колкото до въпроса на кмета на Момино: г-н Кмете има една Наредба 
№1 за обществения ред силно Ви препоръчвам да бъде прочетена. Там са правомощията. 
Иска малко и да се чете. Там са описани правомощията на общината и задълженията и ние 
сме ги прехвърлили и съответно на общинската охрана.     
г-н Никола Стоянов: Значи нашите задължения са прехвърлени на тях, така ли?                            
г-н Павел Гуджеров: Не са прехвърлени задълженията, а по скоро правомощията. Нашите 
правомощия и вашите като кмет ви опират до едно ниво, след това има други органи като 
полиция, като папата и като т.н.т.  
г-н Никола Стоянов: И тия нашите полицаи, викат имате си охрана. 
г-н Павел Гуджеров: Я ми кажи кога ти казаха имате си охрана. Другия път да извикаме и 
началника на полицията да ми кажеш в какъв случай са ти казали имате си охрана и да 
определим правомерно ли е било, не е ли. 
г-н Костадин Иванов: Аз искам да направя едно предложение във връзка с опазване на 
земеделската продукция, правихме миналата година едно събиране и там бяха изговорени 
много хубави работи, обаче тъй като останаха само на приказки … Тогава г-н Делгянски беше 
предложил да направи една база, където да събира да кажем хванатите в нарушение коне и 
каруци и някакъв срок, ако не се платят актовете те да отидат в полза на общината или на 
държавата. Значи това е единствения според мен начин да въведем някакъв ред в тая община, 
защото сега в момента по полето нощно време е анархия, които е излезнал той знае за какво 
става въпрос. Всеки излиза крадат се домати и всякакви други насъждения, половината от 
крадците имат и законно оръжие, няма как да се справи човек с тях. Единственото решение е 
полиция и СОТ-а да стоят в махалите и който се хване да не му се пише само акт, защото те 
им пишат акт, обаче няма как да си вземем парите. Да се конфискуват щом ги хванат с 
каруца или с някакво друго превозно средство, докато не си плати акта това така да се 
приеме и смятам, че всичко ще си дойде на мястото. Като се конфискуват две/три каруци и 
една/две леки автомобила няма да има проблеми. Обаче сега с актове, аз лично съм 
написал сумати актове за коне в ниви, за кражба на люцерна, обаче те не го плащат и всичко 
си остава безнаказано, а така не може да продължава, защото ще станат някакви … ще 
стане беля, някой от собствениците ще се намеси и ще се избият за нищо. В тази посока да 
се работи ако може, ако не е Делгянски ние да си направим някаква база, ако се 
конфискува кон и каруца да може да си го пребирем, с цел по–голяма част от 
престъпленията ще намалеят.  
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете, ако може да Ви отговорим. Започнахте с базата, в която 
споменахте г-н Делгянски, но може би той тогава се изказа малко неподготвен, понеже не 
знаеше какво ще му струва това нещо. 
г-н Костадин Иванов: Това си е негов проблем. 
г-н Георги Лесов: Ние не можем да го задължим човека, той тогава е мислел така, сега може 
би не мисли вече така. Към момента от три, четири дни водя разговори с частна фирма, която 
има необходимата база, има необходимия специализиран транспорт, има необходимите 
ветеринаромедицински лица, които да гледат тези въпросни, задържани коне. И смея така да 
кажа, че от около месец и половина работя по една Наредба, която ще бъде месна Наредба 
на базата на закона за опазване на селскостопанското имущество, но има доста въпросни 
работи в нея, тъй като самия закон е много остарял. Не е осъвременен. В него става въпрос за 
едни лица и служби, които към днешно време не съществуват. Надявам се в най-скоро време 
да стане факт, надявам се тази фирма да успеем да сключим договор с нея в последствие и 
да успеем да задържаме въпросните коне. Този земеделски сезон няма да може да 
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отреагираме, но се надявам с настъпването на следващата селскостопанска година и то 
сезона, когато вече е приятен за взимане на разни работи от полето Ние вече да бъдем готови.  
г-н Павел Гуджеров: Нещо друго, което искам да кажа. Няма да е изненада за никой, обаче от 
много мандати насам общината като юридическо лице, не знам доколко и е задължение, 
обаче в действителност няма тази възможност да охранява полетата, нивите. За никой 
предполагам, че не е изненада. И Рангел Матански в Момино и не знам още къде опитаха да 
направим събрание, където искаха да осигурим такава охрана, която да бъде възмездна. 
Където надълго и нашироко беше обяснено какво се предлага от охранителната фирма и 
какво се иска. Мисля, че таксата Рангиле около 1 лев на декар мисля, че беше, или 0,50 лв. или 
според вида култура, колко е благоприятен за кражба. Така или иначе до нещо реално не се 
стигна. Няма нищо лошо в края на тази година да опитаме отново да направим тези събрания 
и да видим дали биха се организирали. Имайте предвид, че за да може да се издържа един 
патрул такъв, който да обикаля полетата трябва да се включат всички. Не всички, особено 
големите арендатори са съгласни да се включат в предвид на това, че техните култури по-рядко 
са апетитни за кражба.  
г-н Костадин Иванов: Моето предложение беше такова, че няма смисъл да се обикаля по 
полетата. Патрулката стои до махалата или без значение къде и щом спре човека и той не 
може да докаже тая селскостопанска продукция от къде е … няма бележка или незнам … 
г-н Павел Гуджеров: Кмете виж сега на това нещо много бързо ще му се намери чалъма. 
Тези, които крадът в Шишманци ще ги карат в Чалъкови, тези от Чалъкови ще ги карат в 
Шишманци като видят колата ще си сигнализират. По принцип на теория звучи добре ама на 
практика много лесно ще се … За съжаление няма как да осигурим седем или по скоро 
осем патрула, с осем полицая. Иска ми се ама не може. 
г-н Васил Черпелийски: Ние сме съгласни още за две патрулки само да има възможност да 
плаща общината, но да има краен резултат. 
г-н Павел Гуджеров: Ами г-н Кмете то ще се отрази на всички. Бюджета е като в една къща. 
г-н Георги Лесов: Колеги, моля за внимание. Г-жо Джатова. 
г-жа Мария Джатова: Искам само да отговоря на това, което Вие зададохте като питане за 
втория патрул. Аз често казано не виждам добрия резултат, който очаквах от първия патрул. 
Мисля, че не само кметовете ами и самите сотаджии би трябвало да прочетат Наредба №1, 
защото вътре има доста неща, които те биха могли да ги правят, но не ги правят. Най-лесно е 
да глобяват спрени автомобили – кога с основание, кога без основание. Да се благодарим, че 
не са обжалваеми. Въпреки това съм съгласна обаче да има втори патрул, защото все пак 
когато правим нещо е добре да го развиваме. Така, че имате моята подкрепа. Аз смятам, че е 
добре да има втори патрул. И наистина смятам, че е редно тези хора да бъдат запознати с 
Наредба №1. Най-малкото, което бих могла веднага да се сетя, да кажа, може някой да каже 
същото от лична заинтересованост, но миенето на автомобили не може да бъде по улиците. 
Не съм чула до сега някой да бъде санкциониран за това нещо. Това не е редно, да си го 
вкара вътре вкъщи да си го мие, колкото иска, но вън на улицата не би следвало да го прави.  
И още нещо, на което искам да обърна внимание. Явно масова практика е вече да имаме 
животни, домашни любимци, които да разхождаме. По прословутата велоалея свързваща 
Секирово и Генерала, много често би могъл да срещне човек екстременти от животни, които 
са свободно разхождащи се. Сигурна съм, че ако проверим за такса куче в общината едва ли 
ще има повече от двайсетина платени. Така, че смятам, че и това би могло да бъде като един 
вид контрол на този патрул. Редно е всеки, който иска да си разхожда кучето свободно и то в 
парка понякога, не понякога ами много често, да има възможност, да покаже, че поне си е 
платил таксата куче. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви и аз г-жо Джатова! Колеги други питания? /тишина/ В такъв 
случай закривам заседанието. 
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