
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
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ПРОТОКОЛ № 19 
 

от 25.01.2017 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 14:33 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, Виктор Петров Узунов, Младен 
Минчев Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Божидар 
Георгиев Замярски. 
 
 
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 
Божидар Йосифов Стрехин – Зам. кмет на община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
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 кметсво Болярино 
 
Стефан Марушкин  
Любомир Стрехин  
Представители на „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Общинска 
организация „Г. С. РАКОВСКИ” 
 
 
Г-н Георги Лесов, Председател на Общински съвет: Добър ден, колеги! Радвам се да Ви 
видя в добро настроение и в крепко здраве! Имаме необходимия кворум, за да започванем 
редовното заседанието на Общински съвет – Раковски, за месец ЯНУАРИ, вече новата 2017 
година. На заседанието присъстват: Кметът на Община Раковски - г-н Павел Гуджеров, 
кметове на населени места, зам. кметове на Общината, главен инспектор Георги Илиев – 
Началник на РУ на Полцията в Раковски и представители на родолюбиви организации. 
Дневният ред беше изпратен до всеки един от Вас. Някой има ли предложения, мнения и т. 
н.? Няма. В такъв случай моля, да гласуваме Дневния ред! 
 
 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 17 
Против: 0 
Въздържали се: 0 



 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
1. Годишен отчет /анализ/ за дейността на РУП – Раковски към ОДМВР – Пловдив за 2016 г. 
    
2. Годишен отчет за дейността на Звено „Общинска охрана” към Община Раковски за 2016 
г. 
 
3. Докладна записка с Изх. № 130/20.01.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно приемане на отчет за дейността на общински съвет и 
неговите комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 г. 
 
4. Проект с Вх. № 577/04.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, 
относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция” към Община Раковски. 
 
5. Проект с Вх. № 596/20.01.2017 г. от арх. Светослав Фъсов – Главен архитект на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване 
на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-
декоративни елементи на територията на Община Раковски. 
 
6. Проект с Изх. № 131/23.01.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на Общински 
съвет – Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, 
за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област. 
 
7. Докладна записка с Вх. № 581/10.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Годишен отчет за дейността на комисията по стипендиите 
за 2016 г. 
 
8. Докладна записка с Вх. № 582/10.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2017 г. 
 
9. Предложение с Вх. № 586/17.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна 
общинска собственост. 
 
10. Докладна записка с Вх. № 588/18.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо 
и индивидуално ползване на територията на община Раковски.  
 
11. Предложение с Вх. № 592/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план 
/ПУП/-ПРЗ и ПУП-ПП, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура 
за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за ПИ-004 
226, местност „Кара Солук” в землището на с. Белозем, Община Раковски, за образуване 
на УПИ-004 226 – Жилищно строителство, транспортен достъп; трасета за външно 
водоснабдяване; канализация; електроснабдяване.  
 
12. Предложение с Вх. № 593/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2017 г. 
 
13. Докладна записка с Вх. № 594/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно вземане на решение за финансова подкрепа на ОУ “Хр. Ботев“ - гр. 



Раковски в размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/, във връзка с кандидатстване на 
училището по Проект „Красива България“ (ПКБ). 
 
14. Докладна записка с Вх. № 595/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Годишен план за младежта на Община Раковски за 2017 г. 
 
15. Докладна записка с Вх. № 597/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно актуализация на структурата на Териториална Общинска 
администрация на Община Раковски, считано от датата на влизане на Решението на ОбС - 
Раковски в сила. 
 
16. Докладна записка с Вх. № 598/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на 
Общината и Кметовете на кметства. 
 
17. Отпускане на еднократни помощи. 
 
18. Питания.  
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред е отбелязан: Годишен отчет /анализ/ за 
дейността на РУП – Раковски към ОДМВР – Пловдив за 2016 г. 
Както повечето от Вас, ако трябва да кажа и всички. Това е точката, която отпадна предния 
път от Дневния ред. Давам думата на г-н Илиев и полсе вече, ако някой има въпроси… 
г-н Георги Илиев: Здравейте на всички. Аз ще бъда максимално кратък и обран. Смятам да 
започна така горе долу…, няма да говоря за характеристики на обслужване по райони и 
населени места и т.н. Ще Ви запозная накатко с обективната обстановка, регистрирани, 
разкрити престъпленя. Ще наблегнем на АНД, ПТП-та, други реализации през годината и 
превенцията по малките населени места с битовата престъпност.  
За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. на обслужваните територии са регистрирани общо 347 
престъпления. По криминална линия са регистрирани 314 броя. От регистрираните 
престъпления са разкрити 146. Неразкрити и останали за работа са 112, прекратени са 89. 
Процента на разкриваемост за цялата година е 65%.  
 

/14:39 - г-н Димитър Йорданов Димитров, г-жа Стефка Златкова Милиева, г-жа Донка 
Неделчева Неделчева и г-н Петър Милков Антонов – влизат в залата/ 

 
В стравнение със същия аналогичен период за 2015 г. са регистрирани 417 престъпления. 
По криминална са 402, от тях са разкрити 117, неразкрити са 213. Прекратени са 72, когато 
тогава разкриваемостта е била 36,25 %. По онтошение на кадровата дейност на Районното, 
доста от празните бройки се запълниха, като мога да кажа, че състава ни е напълно 
мотивиран. Както и еженевно се провеждат семинарни занятия и обучения по отношение 
на наркотрафиацията. Също така функцията по административно-наказателната дейност – 
през 2015 г. са съставени общо 911 акта, а през 2016 г. са 1200. Фишове по ЗДвП са били 718 
през 2015, а сега са 1491 броя. Смятайте, колко е нараснало АНД –то, което е един от 
факторите за предотвратяване на пътния травматизъм, с който има проблеми всяко едно 
районно управление. С катастрофите …. през 2016 г. са регистрирани 33 броя ПТП-та, 
кагато през 2015 г. са били 39. Тежко пътно транспортните произшествия са през 2016 са се 
вдигнали, т.е. през 2015 са били 6.  Друго така, по-накратко…. През изминалата година се 
направиха, така доста успешни реализации по наркоразпространението и отглеждането 
на синтетични наркотици, както и в посока на канабиса. Може да се похвалим, с 247 
фиша,  40 които са предоставени от Вас, 37 от тях са положителни и образувани бързи 
полицейски производства и водачите са осъдени. Седмично се провежда по една 
операция, дали ще е по линия на контарабанда на цигари и акцизни стоки и такива вещи и 
предмети, за които е задължителен акцизния бандерол. Криминалния контингент се 



проверява ежедневно. Като всеки един от тях с цел превенция е призован в Районното, води 
се една беседа и оттам нататъка… 
Инспектор ДПС, заедно с различни видове служби и училища се провежда също 
превантивни мерк под формата на лекции, беседи с лицата употребяващи наркотични 
вещества. А това значи в Раковски е на ниво. 
Очаквам до два месеца да дойдат други служители, да се запълни целия щат на РУ. Нов 
автомобил, с който ще мога да изкарам през светлата част на денонощието и в тъмната по 
два автопатрула. За сега обслужваме цялата територия само с един автомобил, което е 
крайно недостатъчно. Тези километри и за двете общини, трудно се справяме, но ще 
намерим решение. Общо взето, така мога се изразя – сме на ниво.  
г-н Павел Гуджеров: И аз искам да благодаря за положените усилия на г-н Илиев, които през 
изтеклата година не бяха малко. Още в началото на мандата имахме спорове с 
ръководителя на областно ниво – Областната дирекция на МВР, относно пълнотата на щата, 
колко много хора липсваха. За Полицията, беше почти невъзможно да изпълнява 
ежедневните си правомощия, които има. През тази година щата се запълни. Повечето 
автомобили, които бяха с една или друга повреда, по всякакъв начин се постарахме да ги 
поправим, да бъдат изправни, за да може да се патрулира. И резултатите не закъсняха. По 
всякакъв начин ще продължим да подпомагаме РУ – Полиция, най – вече в сферата на 
разпространение и употреба на наркотични и упойващи вещества. Много съм щастлив, че 
тези хора, които са заловени, вече няма да са зад волана и няма да представляват 
конкретна опастност за нас и за нашите деца, повече. От 40 теста, полеви за наркотици, 
както чухте 37 са дали положителна проба. Резулататите според мен са видими и по 
всякакъв начин ще продължиме това добро партньорство.  Благодаря за….  
г-н Георги Илиев:  Само да добавя две думи… Прекрасно взаимодействие на младши 
районните с кметовете по малките населени  места. И съвместно добре работим с … сега 
в случая вече и с АЛФА СОТ и ни оказват необходимото съдействие, както и ние. 
г-н Павел Гуджеров: Първото ми искане към фирма, която поема ангажимента да бъде 
Ощинска охрана е за едно изключително добро партньортсво с органите на МВР. Благодаря 
и на г-н Романов, който добре раздвижи работата на местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и с хора зависими, които вече, 
да го кажем така - са излекувани от порока.  
Бяха обиколени всички учебни заведения, бяха изнесени беседи в пълен цикъл. Като това 
нещо ще продължи да се случва и през следващите години. Това не са стихийни 
мероприятия, които се правят един път или два пъти, това ще  бъде наложено като програма 
за работа. За нас особено голям приоритет е работата на МВР, за да можем да осигурим 
сигурността на нашето население. Ако позволите само преди… нещо просто ми хрумна… 
Имаме и вече, как да кажа… добрата похвала на областният на МВР, за това, че в нашата 
община буквално изграждаме примера, за това как трябва да си партнират МВР и 
Общинска администрация. Благодаря! 
г-н Стефан Марушкин: Аз няма да бъда многословен. Искам да поздравя колегата, защото 
тези успехи, така са една приемственост, за това което и ние сме работили. Разбрах, че е 
много добро взаимодействието с изпълнителната власт. Просто искам да питам, одеве се 
беше заговорило просто за по-добро взаимодействие на службата на МВР с гражданите. 
Нали, след разкриване на престъпленията нормативно нещо реши ли се и в тази посока? 
Нали, ако нещо може да кажете, ако не… и това което е постигнато, защото самия процент 
на разкриваемост е доста добър! Това е. 
г-н Георги Илиев: Отношението, като чисто законова мярка и рамка не е обягнало. Всеки 
един сигнал получен от гражданите, всеки гражданин, който е потърсил съдействие от 
младши районен, дали от оперативен на всеки му се обръща внимание спрямо 
компетенцията, в момента който ще работи с него. Дали ще е някакво домашно насилие 
или престъпление. Това го отчитаме като минус, то нали не може само положителни … 
Много от гражданите, явно все още нямат доверие в системата, но то е нормално. Не 
подават сигнали или когато станат свидетел на едно престъпление, не желаят да 
свидетелстват, поради простата причина, че ние не можем да им осигурим никаква 
защита. Това е. 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси към г-н Илиев? Няма.  
г-н Георги Илиев: Довиждане на всички. 

 
/14:50 – г-н Георги Илиев – излиза от залата/ 



 
г-н Георги Лесов: Така колеги, като втора точка от Дневния ред е отбелязан: Годишен отчет за 
дейността на Звено „Общинска охрана” към Община Раковски за 2016 г. По желание на 
колежката Татяна Изевкова от групата на БСП. 
Г-н Романов, който е Ресорния кмет, който е натоварен с тази нелека задача - да управлява 
общинската охрана. Заповядайте, г-н Романов! 
г-н Йовко Романов: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински 
съвеници, подготвил съм един кратък отчет, за дейността на Общинската охрана за 2016 г. И 
тъй като, предни години не е имало подобна дейност, аз не мога да направя сравнение. За 
това ще ви зачета какво е свършено. Ще си поставим едни по-високи прагове за догодина, 
разбира се.   
През 2016 г., беше въведена нова дейност в кръга от дейности, които Община Раковски 
изпълнява на територията си. 
Като беше наета външна охранителна фирма, която да изпълнява контрол по издадените 
наредби от местния Общински съвет. Приоритет беше да се регулират обществените 
отношения във връзка с реда и сигурността на гражданите. 
Патрулът работеше на денонощен режим, надписан служебен автомобил в едно с един 
охранител. За да се поддържа непрекъснат режим на работа, бяха наети общо четирима 
охранители. 
На разположение на гражданите беше предоставен денонощен телефон за връзка, на 
който телефон, да се подават сигнали за нарушения или неправомерно поведение на 
лица. Правомощията на охранителите бяха делегирани чрез заповед на Кмета на 
Общината, като екипа беше определен като контролен орган (имащ право да 
санкционира) по следните Наредби: 

- Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на Община Раковски. 

- Наредба за регистрация, контрол и изисквания на които трябва да отговарят пътните 
превозни средства с животинска тяга на територията на Община Раковски. 

- Наредба за условия и реда за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Раковски.  

От началото на годината до края на месец април беше проведена кампания, която 
нарекохме „Разяснителна и предупредителна“. Същата протече през всички средства за 
масово осведомяване, като опитахме да обхванем възможно най-широк кръг от граждани.  
По време на кампанията, освен устно предупреждения към хората бяха разпечатани и 
залепени 300 бр. предупредителни стикера, които стикери обръщаха внимание на 
граждани да спазват правилата за паркиране. Наблегнахме на зони, които са наситени с 
паркирани автомобили и то неправилно. Отчетените предупреждения в този период са 
малко повече от 900. 
Именно в предупредителния етап се наблегна на регистрирането на ППС теглени с 
животинска тяга (каруците). За първи път в историята на общината имаше толкова успешна 
кампания за регистрирането на каруците и привеждането им в изряден външен вид. В края 
на годината в общината са регистрирани над 400 бр. каруци, същите оборудвани съгласно 
наредбата.  
След края на месец април се премина към санкциониране на нарушителите, като в 
периода май – декември 2016 г. бяха съставени общо 672 фиша, от които до края на 
годината бяха платени 65% или около 10 000 хил. лв. приходи. Не платени към края на 2016 г. 
останаха 35%. Очакваме след започване събиране на данъците процента на 
събираемостта да нарасне до 85%.   Около една трета от фишовете – 247 фиша бяха 
съставени с помощта на полицаите от РПУ-Раковски, като същите в съвместни патрули с 
общинската охрана налагаха санкции. 
 Проведени бяха пет броя проверки по нощните заведения, като в проверките винаги 
участваха всички служители на общинска охрана, като в два от случаите бяха придадени и 
допълнителни сили от централата на Трафик СОТ - Пловдив, за да е възможно по-бързо и 
ефикасно да бъдат проверявани нощните заведения. Във всяка проверка участваха и 
полицейски служители, за да изискават документи за проверяване на самоличността. Тук е 
уместно да наблегнем на добрата организация, която двете структури постигнаха и за 
които преди малко беше говорено – г-н Кмета и Началника на Районното. Във всички 
проверки охранителите и полицаите си взаимодействаха. Резултата от тези проверки са 



съставени три броя актове на управители на нощните заведения, нарушенията бяха 
следните: 

- Допускане на непълнолетни лица в нощното заведение без осигурен пълнолетен 
придружител. 

- Работа на нощното заведение без да притежава разрешение за удължено работно 
време. 
След подадени сигнали от Общинската охрана и активно тяхно участие в съвместна работа 
с полицията бяха заловени 14 бр. ромски каруци с незаконно насечени дърва от сливовата 
градина в землището на кв. Секирово. Всички каруци и дърва бяха иззети, като на 
нарушителите се съставиха актове. В последствие сигналът беше предаден на РП - Пловдив. 
Разкрити бяха скромните три броя престъпления, но все пак имаме и такава дейност. След 
пряко подадени сигнали от Общинската охрана. Престъпленията бяха заведени в РПУ - 
Раковски и съответно предадени на прокуратурата.  
Първото престъпление което беше разкрито от Общинската охрана беше за увреждане на 
Общинска собственост, а именно счупени 11 бр. глобуси и лампи в обособената за 
разходки част в централния парк (алеята). След като случая беше предаден и на Полицията 
се установи, че извършителите са шест малолетни деца, за деянията на децата бяха 
съставени актове на техните родители на обща стойност 1000 лв., като отделно от това 
родителите възстановиха и общинската собственост.  
Второто престъпление беше предаден на полицията крадец от ромски произход от 
махалата в кв. Секирово, който от частен дом е изнасял телевизор, но е бил забелязан от 
общинският охранител и съответно заловен и предаден на полицията. 
Третото престъпление, което охранител пряко разкри - беше извършен грабеж на 
малолетно дете от кв. Ген. Николаево, като на детенцето са му били взети принудително 
парите от три ромчета. Охранителят е дошъл незабавно на мястото и след кратко издирване 
е установил и заловил трите ромчета, като парите са били все още у тях. Незабавно е 
уведомена и Полицията като случая е предаден на РПУ-то. 
Тъй като целта на общинската охрана е да подпомага и Полицията в дейността й по охрана 
на обществения ред, редовно патрулния автомобил беше ползван за отцепване на 
движението и запазване на местопрестъпления. Регистрирани са 21 бр. участия на 
Общинската охрана по оказване на съдействие на служители от КАТ, при настъпили 
различни пътни инциденти. Има регистрирани и няколко случая на запазване на 
местопроизшествие с починали граждани. 
 Редовно служителите на общинска охрана бяха ползвани като поемни лица в над 40 
на брой извършвани огледи от полицията по различни престъпления. 
 Подадени са два сигнала и за съмнително поведение на водачи на леки автомобили, 
в резултат на което същите са проверени с т. нар. дръг чек и е установено, че същите 
управляват под въздействието на упойващи вещества. Заведени са като престъпления.  
 На територията на общината са проведени различни масови мероприятия като 
селски събори, бирфест, кукери, международен детски футболен турнир, винария и 
различни религиозни прояви с участието на много граждани. Всички мероприятия биваха 
обезпечавани от общинската охрана, като не са допуснати и не са регистрирани никакви 
нарушения на обществения ред. Като добър пример за взаимодействие с общинската 
охрана, към онзи момент. В началото на юни месец на посещение в Общината беше 
действащия към онзи момент премиер на РБ, г-н Б. Борисов. Като за подсигуряване на 
охраната, отцепване на улици и пренасочване на трафика на движение Общинската 
охрана взе дейно участие. Бяха ангажирани допълнително 4 бр. леки автомобили, с които да 
се подсигури сигурността на високопоставените гости и гражданите на Община Раковски.  
 Години наред ул.“П. Богдан“ беше част от провеждания ежеседмично пазар в кв. 
Секирово. Улицата се ползваше като пазарска и едва ли не беше пешеходна. Този 
проблем беше решен с дейното участие на Общинската охрана, като те заедно със 
служители от Общинска собственост в средата на годината, спомогнаха за преместване 
на всички сергии извън споменатата улица и седмици наред следиха за това, да не се 
обособява отново пазарска част по тази улица.  
 Дейността на общинската охрана не се заключаваше само в контролна дейност, 
предвидена беше и социална работа, като всеки месец се организираха  SOS кампании. 
Същите представляваха безплатно измерване на кръвно налягане, измерване на кръвна 
захар, провеждане на общ медицински преглед. Интересът особено по малките населени 
места беше голям. Общо организирани бяха 42 бр. кампании на територията на цялата 



община. Прегледи минаха 2050 човека. Кампаниите се провеждаха и със съдействието на 
БЧК, като техни служители и доброволци също посещаваха всяка една кампания.  
  Цялата дейнос,т която разви Община Раковски беше забелязана на национално 
ниво. От полицията в тази връзка, представители на Областна дирекция Пловдив предложиха 
на Община Раковски да стане техен партньор в работна карта, която е първа по рода си и 
която беше разпространена като добра практика на територията на цялата страна. А 
именно съвместната работа между Полицията, Общинската охрана и Българският червен 
кръст. На 28.03.2016 год. беше даден ход на работната карта.  
 
На общинската охрана бяха вменени и задължения по видеоконтрола, като във видеоцентър 
в гр. Пловдив и дублиран в РПУ-Раковски се наблюдават денонощно 51 бр. камери 
разположени на територията на цялата община.   
  След като започна работа Общинската охрана, Община Раковски имаше 
възможност да коригира няколко работни щата, с което успя да направи икономии от 
заплати. Тук следва да отбележим, че на сметището в Ген. Николаево работеха трима 
човека, а в момента е само един, защото през почивни дни и през неработно време 
сметището се опазва посредством високотехнологична видеокамера. При неправомерно 
изхвърляне на отпадъци се подава сигнал към патрулния автомобил и се реагира 
незабавно. От съкратените два работни щата, на годишна база са спестени за заплати и 
осигуровки общо около 13 000 лв.    
За физическа охрана на болницата в гр. Раковски за 2016 г., бяха предвидени 20 200 лв., с 
които пари да се подсигури денонощна охрана. Тъй като Общината разполагаше с 
денонощна охрана, тези пари не бяха разходвани и останаха в бюджета за календарната 
година, също като спестени.  

Тъй като нямам база за сравнение от минала година, лично моето мнение, така дава 
една добра оценка за това, което се свърши. От проведените и тук разговори знам, че 
малките населени места малко или много бяха пренебрегнати, поради това, че имахме 
само един екип. Към момента сме наели друга охранителна фирма, която разполага с 
три еипа и се надяваме вече да можем да обхванем малко в по – голям мащаб  и малките 
населени места. Фирмата е „АЛФА СОТ”, ще работи за 2 910 лв. без ДДС, на месец. 
Докато „Трафик СОТ” работеше на 5 000 лв. без ДДС, на месец. Съобщавам тези цифри, 
за да може да си направите и Вие изводи, защо избрахме „АЛФА СОТ”. Едно от нещата е 
по-ниската цена и второто от нашите мотиви е, че те имат повече патрули, които ще бъдат 
на наше разположение. Изполвам и момента, да благодаря за добрата съвместна 
практика с „Трафик СОТ”. С тях се разделихме като добри приятели. И се надявам за в 
бъдеще с „АЛФА СОТ” да постигнем същите и по-добри резултати. За отчета толкова от 
мен, ако имате някакви въпроси, може да ги задавате. Благодаря!   
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси към г-н Романов? Г-це Изевкова? 
г-жа Татяна Изевкова: Само цената ли е определяща в момента да сменим фирмата от 
„Трафик СОТ” на „АЛФА СОТ” и имаме ли някаква неустойка по договора, който сме 
подписали с „Трафик СОТ”? 
г-н Павел Гуджеров: Към момента мога да Ви отговоря, че на Общината от този мандат не е 
налагана неустойка, по нито един договор. Не конкретно за „Трафик СОТ” – по нито един 
договор, подписан в този мандат. Договора си беше коректно изпълнен за всяка от 
страните. Дали цената е определяща – не. По скоро е определящо количеството на 
патрулите. Ние ще използваме един патрул, който ще си е чисто наш, който обслужва само 
охранителната дейност на Община Раковски. И отделно другите патрули, които извършват 
частна охранителна дейност, също ще може да ги ползваме за наши цели. Когато това не 
противоречи с тяхната работа. Имаме един патрул чисто наш и още три патрула, които 
може да използваме, които са на наше разположение. Също цената не е малка, говорим 
за над 2 000 лв. икономии, която ще постигнем. Като и част от служителите, които са 
работили в „Трафик” по Общинската охрана, преминаха и към „АЛФА СОТ”. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Г-жо Джатова? 
г-жа Мария Джатова: Мен ме интересува по-скоро видеоналблюдението. Тъй като сега в 
новия бюджет, отново залагаме пари за видеонаблюдение. Имали полза, каква е ползата? 
г-н Йовко Романов: Каква е ползата…Ползата е когато стане някакво престъпление или 
нарушение, да можем да върнем този клип и да го разгледаме. 
г-жа Мария Джатова: Само за престъпленията? 



г-н Йовко Романов: Принципа, смисъла на видеонаблюдението на първо място е превенция 
и на второ място е евентуално разкриване на нарушение. 
г-жа Мария Джатова: Очакването на моите съселяни беше… 
г-н Павел Гуджеров: Само една секунда г-жо Джатова, може ли да дам думата на г-н 
Костадинов, да каже за превенцията в с. Шишманци и след това г-н Тачев? Понеже те имат 
по преки наблюдения на място. 
г-н Костадин Иванов /кмет на кемтство Шишманци/: Ами аз мога да кажа – преди една 
седмица имаше случай, един циганин открадна на една баба парите, заедно с 
банкоматната карта. Значи той беше засякан на банкомата в Белозем. На кметството има 
камера, която е наша – общинска. Там видяхме, после върнахме и моите записи и така го 
хванахме. 
г-н Павел Гуджеров: А като цяло отпреди, понеже в Шишманци се разви най-бързо това и 
пилотно. Можеш ли да направиш сравнение преди видеонаблюдението и след 
видеонаблюдението, количеството на престъпления? Има ли роля в превенцията? 
г-н Костадин Иванов: Ами с видеонаблюдението сме хванали сме две - три нарушения. 
Имаше счупени улични осветления, имаше други вандалски прояви. Хванхме ги, те си 
платиха и оттога няма такива.  
г-н Павел Гуджеров: Сиреч, има превенция. 
г-н Костадин Иванов: Да, да. Отделно Полицията, каквото им трябва си взимат записки и се 
задействат. 
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев? 
г-н Иван Тачев: Само преди няколко дни, на тринадесети януари беше установено 
извършването на кражба на… тази дребна кражба от Шишманци. От местното управление 
го хванаха. Преди това на събора тази година имаше стрелба по наш гражданин в къщи. 
Хората там върнаха камерите от прелеза, работят там по случая, това си тяхна работа, ние 
не можем да ги спрем. След това, едни младоци нашариха доста така административни, 
общински и частни сгради. На едно място ги хванахме, значи камерите са изключително 
важни за нас. Плюс това Полицията работи с тях, повечето…  
г-н Павел Гуджеров: Ако позволите още нещо да вметна.  Има една много добра практика 
в Община Елин Пелин. Направили са изключително добра система с кризисен център, в 
който всичко се държи  под наблюдение. Следващата седмица с г-н Романов и 
представители на РУП, ще идем на място да видим тази система как работи. И ако има 
възможност да взаимстваме добрата практика. Сиситемата е изключително добра от 
гледна точка и на това, че има приложение и за мобилните телефони. Което когато Вие 
станете свидетел на противообществени прояви или престъпления, натискайки бутона, това 
изпраща съобщение към кризисния център и на мониторите излиза с приоритет най - 
близката камера, която е до Вашата позиция.  
г-жа Мария Джатова: Ами аз не напразно задавам този въпрос, защото когато слагахме 
камерите, очакванията на моите съселяни беше, че каруците с отсечени дърва от 
циганската махала ще спрът. За известно време наистна понамаляха, но след това, може 
би, според мене, вече се усмихват и позират пред камерите. Няма никаква полза от това, в 
това отношение. Затова Ви питам - Когато Вие видите една каруца, че там минава, няма ли 
начин да санкционирате тоя човек? От къде ги е взел тия дърва и т.н.? 
г-н Йовко Романов: Значи, аз откровено Ви казвам, че няма кой да стои да наблюдава все 
камерите денонощно. В смъсил и Полицията и там където е видео центъра. Видеоцентъра, 
където беше в „Трафик” в Пловдив, там наблюдават над 1 000 камери. Съгласете се, нали, 
че те гледат някакво движение, незнаят има ли няма ли. Но от друга страна, човека който 
вижда тая каруца и Ваши съселянини казват, че минават тия каруци като на панаир, да 
вземе да се обади, я на Полицията, я на Общинската охрана. И вече тогава тоя запис, който 
го има, като се е усмихнал господин еди кой си, да го видим как се усмихва в толкова и 
толкова часа и да го върнем, я в Районното, я в общината. Където вече може да се работи с 
него. И тогава камерата ще си свърши работата. Но не очаквайте тия камери там, да стои 
някой и да види там някакава циганска каруца, и да реагира. Ако се изразявам правилно, 
се надявам да ме разбирате! 
г-жа Мария Джатова: Значи, това съм го коментирала с кмета на Шишмаци и той ми казва, 
че си преглежда камерата. Това не би могло… не е невъзможно да се прави и от други 
кметове. Аджеба за какво ги избрахме ние в такъв случай? Само за да помагаме на МВР-то 
ли? Нали, точно затова? 



г-н Йовко Романов: Съгласен съм, ако всеки кмет намери време да ги гледа, не е лошо 
тази практика да се използва. То вече зависи и до колко ще има работен такъв режим. 
г-жа Мария Джатова: Разбирам, че досега не е правено. 
г-н Павел Гуджеров: Да си кажем чесно, че едва ли един кмет може да застане двадесет и 
четири часа, за да наблюдава камерите. 
г-жа Мария Джатова: Това не се изсиква… ние говорим, че знаем какво ще търсим. 
г-н Павел Гуджеров: Между другото, по този повод мисля, че в последните два - три дена 
имахме такава разкрита кражба от … 
г-н Йовко Романов: Да, от Общиската охрана имаме разкрита кражба, но тя не е с камери, 
те са ги дебнели на „Ханче 23-ти км”. Вчера, всъщност, това се случи и виновните са 
задържани… 
г-жа Мария Джатова: То вече не остана гора за сечене…. Въпроса е какъв е смисълът от 
това? 
г-н Павел Гуджеров: Винаги можем да нзмерим аргументи и да омаловажим работата на 
Общинска охрана и на наблюдението, и на Полицията. Но на база за сравнение с 
предходната година, смятам че резулататите, които сме постигнали, може да сме ги свели 
до нула или разкриваемостта да е на 100 %, но все пак резулатати има. 
г-жа Мария Джатова: Г-н Кмете, моя въпрос не е за да омаловажим нечия работа, а за да 
обърнем внимание на нещо, което евентуално трябва да видим как да се усъвършенства.  
г-н Павел Гуджеров: Благодарим за обърнатото внимание. Моля, насърчете Вашите 
приятели, съседи да подават сигнали когато забележат нещо такова! 
г-н Стефан Пенсов: В тая връзка и аз искам да кажа нещо. Имаше по едно време голяма 
камера точно на центра на Секирово. Действа ли, не действа ли, защото гледам, че я няма.  
Не действа ли вече тази камера? 
г-н Йовко Романов: Не, тази камера беше преместена на сметището. 
г-н Стефан Пенсов: Идеята ми беше, че там изчезваха неща, които… Хората питат, може ли 
да върнем камерата обаче...  
г-н Йовко Романов: Тази камера, където работим на сметището… 
г-н Стефан Пенсов: Миналата година върху центъра, имаше джипове се бяха качили, 
новата чешма също беше счупена. Новата сцена, която толкова беше възхвалявана и тя 
вече хвърляни камъни. Улуците бяха съм забелязал, дърпат се саммите улуци. Ако беше тая 
камера там, според мен нямаше да станат тия неща. Или поне щяхме да ги заловим. За 
мен тая камера е нужна там. Точно там. 
г-н Йовко Романов: Значи, тази камера… да, може би сте прав, че е нужна обаче тя беше 
доста скъпа. Може да се върти на 360 градуса, има голям зум, голямо увеличение и на 
сметището върши превъзхдодна работа, защото може да приближава много. На центъра, 
на тази позиция където Вие обяснявате, съсвсем удачно сме сложили една много по-ниско 
разрядна камера от порядъка на 200 – 300 лв., която да върши същата работа, за която тази 
беше поставена. И в момента е на сметището в Генерала.  
г-н Павел Гуджеров: И аз ако мога да допълня. В бюджета, който по-късно ще разглеждаме 
имаме заложени средтсва за видеонаблюдение и имаме препоръка, да ще сложим 
такава камера.  
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси към г-н Романов и г-н Кмета? Няма.  
Г-н Романов, благодаря Ви за изчерпателния отчет! Успех и тази година, по-високи резултати. 
Ще чакаме догодина по-хубавия отчет. 
г-н Йовко Романов: Благодаря! 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, преминаваме към трета точка от Дневния ред: Докладна записка с 
Изх. № 130/20.01.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – 
Раковски, относно приемане на отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии 
за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 г. 
Предполагам, тук няма драми за никого. Заповядайте, г-н Антонов! 
г-н Петър М. Антонов: Предната точка ще я гласуваме ли? 
г-н Георги Лесов: Не. Не е заложено никъде да се гласува. 
г-н Георги Лесов: Въпроси, други? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 



Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                                                              
                         
                                                 
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за 
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 274 

 
Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2016 
– 31.12.2016 г. 
 
На основание: чл.21, ал.3 и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Общински съвет – Раковски приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите 
комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 г. 
 
 
 МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на чл.27, ал.6 от ЗМСМА предоставям настоящия 
отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2016 – 
31.12.2016 г. 
 
 

Отчет за работата  
на Общински съвет Раковски за периода  

01.07.2016 – 31.12.2016 год. 
 

 
   В изпълнение на разпоредбите на чл.27, ал.6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет. 
 
 
   Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 
съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 
България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и 
откритост. 



   Съгласно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация в Общински съвет са 
създадени шест постоянни комисии, които работят съзнателно през цялото време на 
отчетния период и всички постъпили предложения и докладни записки са разглеждани на 
време. 
   Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с общинска 
администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на община 
Раковски. 
   През отчетния период са проведени 6 заседания на Общинския съвет и 2 гласувания чрез 
подписка. Заседанията се провеждат при изключително редовно участие на всички 
общински съветници. Общия брой отсъствия за тези сесии са 6. 
    
За отчетния период са взети 104 решения на Общински съвет Раковски, от които само 5 
върнати от Областния управител на област Пловдив съгласно правомощията му 
произтичащи от чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
   Всички актове на Общински съвет – Раковски са връчени на общинска администрация 
чрез Кмета на общината и са публично достъпни на интернет страницата на Общината 
www.rakovski.bg 
 
 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Проект с Вх. № 577/04.01.2017 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно Приемане на Правилник за 
организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция” към 
Община Раковски. 
Г-н Матански, моля за становище на Вашата комисия! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов, уважаеми г-н Гуджеров, колеги! Нашата Комисия 
разгледа съответното предложение за правилник и становището ни е, да бъде прието. Като 
се прави малко допълнение в чл. 25, добавя се думата „ресорен” пред „заместник-кмет на 
Община Раковски”. Т.е., конкретизира се, на кого точно се отчита Директорът на 
Общинското предприятие. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16       
Против: 1          
Възд.се: 4 
 
 
 

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 – 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. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за       
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 



Р Е Ш Е Н И Е № 275 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“ 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 51, чл. 
52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и 
осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“ 
 
Правилникът влиза в сила три дни след влизане в сила на Решението на Общински съвет – 
Раковски, с което е приет. 
 
МОТИВИ:      
1. Причини, които налагат приемането. 
 Със свое Решение № 189, взето с Протокол № 12 от 31.08.2016г., изменено с 
Решение № 205, взето с Протокол № 13 от 28.09.2016г. Общински съвет – Раковски прие 
Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия 
на територията на Община Раковски.                    
 Съгласно чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, 
след създаване на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община 
Раковски, е необходимо организацията и дейността му да бъдат уредени в Правилник.   
               Според чл. 52 от ЗОС общинското предприятие е специализирано звено на 
общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на общински съвет. Дейността си 
осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет, с който се определят 
предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и 
задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско 
имущество. Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с 
бюджет. Общинското предприятие няма за цел реализиране на печалба. То е съставна част 
от общината, което позволява оптимално планиране на ресурсите и непрекъснат 
оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на изпълнението. 
Обстоятелствата, които налагат приемане на Правилник за организацията и дейността на 
общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ са прокламирани Наредбата за 
създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на 
територията на Община Раковски в съответствие със Закон за общинската собственост. 
Чрез приемането на Правилника ще се определи и организацията на работа на 
новосъздаденото предприятие. Без приемането на Правилник, общинското предприятие не 
може да функционира, респ. общината ще продължи да възлага на външни изпълнители 
извършване на съответните дейности по благоустройство и превенция срещу бедствия, при 
което ще заплаща извършената работа. 
 
При изработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски са спазени принципите 
на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Правилник за 
организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към 
Община Раковски с оглед създаването на предприятието и спазване на законността. Чл. 52 
ал. 3 от ЗОС недвусмислено насочва към приемането на правилник, който да определя 



предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и 
задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско 
имущество. 

Принцип на обоснованост – Създаването на ОП е необходимо с оглед подобряване 
на градската среда и по-добра превенция срещу природни бедствия, което включва и 
възстановителния процес след тях. Гръбнакът на общинското предприятие е Правилникът за 
организацията и дейността му. С приемането му ще се уредят законовите изисквания, без 
които то не може да функционира.  

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 
мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на Община Раковски за становища и 
предложения от заинтересованите лица. 
            Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси и 
счетоводство“, Отдел „Общинска собственост“, Правен отдел, Секретар и Главен 
счетоводител на Община Раковски. 
            
 Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Приемането на Правилник 
за организацията и дейността на ОП става чрез решение на Общински съвет, както гласи 
закона според чл. 52, ал. 3 от ЗОС. Необходимостта от приемане на такова решение не е в 
противоречие с целта на закона и не лишава гражданите от техните права, а напротив – 
съответства с техните интереси, тъй като ще се постигне извършване на по-качествена 
работа по благоустройството и превенцията срещу природни бедствия, а всичко това ще 
бъде уредено в Правилника. 
 
            При изработването на проекта на Правилник за организацията и дейността на 
общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски е спазен чл. 
18а от ЗНА, както и разпоредбите по глави II и III от същия. 
            Извършена е частична предварителна оценка на въздействието след съгласуване 
между Отдел „Бюджет, финанси и счетоводство“, Отдел „Общинска собственост“, Правен 
отдел, Секретар и Главен счетоводител на Община Раковски. 
 

2. Цели, които се поставят. 
Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското предприятие 

оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено извършване на своя 
предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и задълженията  на 
ръководството и персонала зает в него. Цели се спазване на закона и започване работата 
по благоустройство от предприятието. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За приемането на Правилник за организацията и дейността на общинското 

предприятие не се изискват финансови средства. 
4. Очаквани резултати от прилагането:  
Очакванията от приемането на Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски са свързани 
с поставените цели, а именно Предприятието в изпълнение на своите дейности, които ще 
бъдат посочени в Правилника, да подобри качеството на работа и да отстрани 
необходимостта по намиране на външни изпълнители и сключване на договори с тях, което 
неминуемо ще намали и разходите на общината и ще подобри оптималното планиране 
на необходимите ресурси. Като очаквани резултати се посочват и подобряване 
управлението на собствеността общинска собственост и разширяване общинските услуги, 
които са предпоставка за реализиране на общински приходи.  
            5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 Настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“  към Община Раковски е подзаконов 
нормативен акт и съответстветства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано 
действащото българско законодателство (Закона за общинската собственост), относимо 
към уредбата на тези обществени отношения. 
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ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Правилникът е приет на  
Общински съвет – Раковски  
с Решение № 275, взето с протокол  
№ 19/25.01.2017 г.  
 
 
 



РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. Този правилник урежда статута, структурата, дейността, управлението, 

численият състав, правата и задълженията на Общинско предприятие /ОП/ 
„Благоустрояване и превенция”, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. 
Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 31В. 

 
Чл.2. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение 

на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. 
 
Чл.3. Директорът на общинското предприятие  е  второстепенен  разпоредител  с 

бюджет. 
 Чл.4. /1/ Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция ” се създава, 

преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Раковски, по предложение на 
Кмета на Община Раковски.  

 /2/ Общински съвет - Раковски определя дейността, структурата, числения състав и 
източниците на финансиране на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция ”. 

 
 Чл.5. Общинското предприятие няма статут на юридическо лице и осъществява 

дейността си от името и за сметка на Община Раковски в рамките на предоставените му 
правомощия.  

 
Чл.6. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия 

правилник, в съответствие с изискванията на Закон за общинската собственост, 
действащото законодателство на Република България и актовете на Общински съвет – 
Раковски. 

 
Чл.7. Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция” гр. Раковски се 

създава за неопределен срок. 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 
Чл.8. Предмет на дейност на общинското предприятие „Благоустрояване и 

превенция”: 
т. 1. Поддържане и стопанисване на свободните язовири и водоеми – публична 

общинска собственост и принадлежащите им технически съоръжения, за които не са 
сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им; 

т. 2. Благоустрояване на обществените територии в Община Раковски. 
 /а/ стопанисване и поддръжка на зелените ивици, площи, цветните фигури дървесни 

насаждения по улици и паркове, както и създаването и поддържането на нови такива; 
/б/ поддържане на парковата мебел и елементите на градското обзавеждане. 
т. 3. Ремонт, поддръжка и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура общинска собственост. 
т. 4. Поддържане и изграждане на селскостопанската пътна инфраструктура. 
т. 5. Поддържане чистотата на територията на Община Раковски. 
/а/ събиране на отпадъци на обществени места, чрез кошчета и подобни съдове за 

отпадъци; 
/б/ събиране и отстраняване на отпадъци като камъни, отломки, клонки, съчки и други 

подобни. 
т. 6. Поддържане и стопанисване на гробищните паркове на територията на Община 

Раковски. 
/а/ осъществява контрол по спазване на обществения ред в гробищните паркове и 

извършването на строителни и ремонтни работи в тях и други дейности, определени с 
длъжностните характеристики на съответните служители. 

т. 7. Всички дейности по превенция и възстановяване от природни бедствия /пожари, 
наводнения и др./. 



т. 8. Поддръжка и текущ ремонт на имоти и вещи общинска собственост. 
т. 9. Стопанисва и поддържа предоставената му безвъзмездно общинска собственост. 
 

Чл.9. Определеният предмет на дейност на Общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“, може да се допълва или да се ограничава с решение на 
Общински съвет - Раковски. 

Чл.10. Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ извършва стопанска 
дейност във връзка с предмета на дейност на предприятието. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 
 

Чл.11. На Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за 
управление и стопанисване общинско имущество, съгласно Приложение 1. Предприятието 
няма право да извършва разпоредителни действия, обременяване с тежести. Отдаването 
под наем на предоставеното му общинско имущество се осъществява само с писмено 
разрешение на Кмета на Община Раковски. 

 
Чл.12. /1/ Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се финансира от 

бюджета на Община Раковски в рамките на утвърдената бюджетна сметка за годината. 
Всички разходи се реализират съгласно одобрената бюджетна сметка и се отчитат по 
Единна бюджетна класификация на Министерство на финансите. 

 
/2/ Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ няма право да разходва 

паричните постъпления, придобити от такси, наеми или осъществена друга стопанска 
дейност. В тридневен срок приходите от стопанска дейност се превеждат в приход на 
бюджета на Община Раковски. 

 
Чл.13. Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ изготвя план-сметка за 

необходимите му бюджетни средства за следващата година. 
 

РАЗДЕЛ ІV 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 
Чл.14. /1/ Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ се управлява и 

представлява от Директор.  
 
/2/ Директорът се назначава и освобождава от Кмета на Община Раковски и е пряко 

подчинен на него и определените заместници. 
 
Чл.15.Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, по реда и при 

условията на Наредбата за създаване, управление и осъществяване на  контрол на 
общинските предприятия в Община Раковски. 

 
Чл.16. Директорът организира и управлява  дейността на предприятието, съобразно 

действащото законодателство, решенията на Общински съвет - Раковски и заповедите на 
Кмета на общината. 

 
Чл.17. /1/ Директорът сключва, изменя и прекратява трудовите договори на 

работещите в предприятието. Съставя, променя и утвърждава длъжностните им 
характеристики при спазване изискванията на Кодекса на труда, вътрешните правила на 
предприятието и други действащи нормативни актове. 

 
 /2/ При наличие на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата 

на персонала, Директорът представя мотивирано предложение за промени до Кмета на 
Община Раковски. На база на представеното предложение Кметът внася в Общински съвет 
- Раковски предложение за промяна на правилника в частта, касаеща числения състав и 
структурата на предприятието. 

 



Чл.18. За осъществяване на своите правомощия Директорът на общинското 
предприятие издава заповеди. 

 
Чл.19. Директорът  на  общинското  предприятие  ежемесечно представя на Кмета 

на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението  на   утвърдената  
план-сметка  и  изпълнението  на  годишната програма,  а  след  приключването  на  всяко  
тримесечие  финансов отчет,  анализ  на резултатите и доклад за дейността на 
предприятието. 

 Чл.20. При осъществяване на дейността си Директорът изпълнява следните функции: 
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на предприятието при 

спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Общински 
съвет - Раковски наредби и решения; 

2. представлява ОП „Благоустрояване и превенция“ пред държавни, общински, съдебни 
и административни органи и други заинтересовани служби и организации; 

3. въвежда в изпълнение решенията на Общински съвет - Раковски и заповедите на 
Кмета на Община Раковски, на когото е пряко подчинен; 

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието 
лица, определя техните възнаграждения, съгласно действащата нормативна уредба, 
следи за спазването на трудовото законодателство и извършва всички действия от 
името на работодател, по смисъла на Кодекса на труда, след съгласуване с Кмета 
на Община Раковски; 

5. съставя, променя и утвърждава длъжностните характеристики, в зависимост от 
спецификата на работата и ги съгласува с Кмета на Община Раковски; 

6. контролира трудовата дисциплина на работниците и служителите и осъществява 
дисциплинарна власт и имуществена отговорност, съгласно действащите 
нормативни актове; 

7. налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството си 
на работодател по смисъла на Кодекса на труда; 

8. организира съхраняването и опазването на имуществото на предприятието, което му 
е предоставено за управление; 

9. възлага чрез граждански договори с трети лица, извършването на дейности и услуги, 
за които не разполага с квалифицирани служители след съгласуване и по 
разпореждане на Кмета на общината; 

10. изготвя вътрешните правила на организацията и следи за тяхното изпълнение, изготвя 
щатното разписание на персонала и ги предлага на Кмета на общината за 
утвърждаване; 

11. планира,  организира,  и  координира  работата  на  работниците  и служителите от 
предприятието; 

12. изпълнява  всички  задължения  на  второстепенен  разпределител  с бюджет; 
13. организира  и  контролира  ежегодното  разходване  на  средствата  в рамките  на  

утвърдените  бюджетни  кредити,  съгласно  бюджета  на  Община Раковски; 
14. контролира  и  носи  отговорност за  спазване  на  финансово-счетоводната 

дисциплина и използването на материалните и парични активи; 
15. разработва Програма за развитие на предприятието, която представя на Кмета на 

общината за одобрение; 
16. разработва и предлага на Кмета на Община Раковски за утвърждаване Правилник 

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

17. разработва и предлага на Кмета на Община Раковски за утвърждаване Вътрешни 
правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието; 
 
 

18. разработва и предлага на Кмета на Община Раковски за утвърждаване Вътрешни 
правила за СФУК на предприятието; 

19. предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на 
официалната страница на Община Раковски, след съгласуване със съответното 
длъжностно лице от Община Раковски, отговарящо за публикуване на информация 
на официалната страница; 



20. посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на 
предприятието, адрес на управление, телефон  и имейл за връзка; 

21. прави предложение за промяна на Правилника на Общинско предприятие 
„Благоустройство и превенция“  пред Кмета на общината; 

22. следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в 
работата на общинското предприятие; 

23. открива банкова бюджетна сметка /7304/ на предприятието „Благоустрояване и 
превенция“ с разрешението на първостепенния разпоредител. В изпълнение на чл. 
13, ал.3, т.3 от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, 
разпоредителските права се осъществяват по системата за двоен подпис; 

24. регистрира предприятието пред данъчните и статистически органи. 
 
           Чл.21. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община 
Раковски. 
 

 
РАЗДЕЛ V 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 
Чл.22. Структурата и численият състав  на  предприятието се утвърждават от  

Общински съвет - Раковски, съгласно Приложение 2. Длъжностното разписание – от Кмета 
на Община Раковски. 

 
Чл.23. Ако за оперативната работа на предприятието възникне необходимост от 

назначаване на нови щатни бройки или предоставяне на техника, Директорът уведомява за 
това Кмета на Община Раковски. В доклада се излагат подробни мотиви, обосноваващи 
възникналата необходимост, както и разчети за необходимите средства. 

 
Чл.24. За дейности със сезонен характер, Директорът на предприятието може да 

назначава допълнителен числен състав по реда на чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда, след 
съгласуване с Кмета на Община Раковски. 

 
Чл.25. Директорът на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ е на  

пряко подчинение на Кмета на Община Раковски, а за дейността си се отчита на ресорен     
Заместник-кмет на Община Раковски. 

 
 

РАЗДЕЛ VІ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ 

 
Чл.26. Общинското предприятие осъществява  счетоводната  си дейност съгласно 

изискванията на Закон за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и 
утвърдената Счетоводна политика на Община Раковски. 

 
Чл.27. /1/ Дейността на предприятието се финансира от бюджета на Община 

Раковски и средства по проекти и програми по пълна бюджетна класификация за текущата 
бюджетна година. 

 
/2/ В срок до 30 септември на текущата година Директорът на общинско 

предприятие  „Благоустрояване и превенция” изготвя план-сметка за необходимите му 
бюджетни средства за следващата година, която предоставя за утвърждаване на Кмета на 
Община Раковски, който от своя страна внася същата за разглеждане и утвърждаване от 
Общински съвет – Раковски.  

 
Чл.28. Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно 

одобрения от Общински съвет – Раковски Бюджет на общинско предприятие  
„Благоустрояване и превенция” за съответната година. 

 



Чл.29. Бюджетното финансиране включва разходи за издръжка на Общинско 
предприятие  „Благоустрояване и превенция” за осъществяване на предвидените дейности в 
този правилник, за издръжка на персонала на предприятието и други. С приемането на 
съответния годишен бюджет на общината могат да се предвидят и други разходи, 
непосочени изрично в този правилник. 

Чл.30. Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция” реализира приходи от 
дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет. 

 
Чл.31. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си от 

извършваната дейност. 
 
Чл.32. Всички разходи на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция” се 

отчитат по Единния бюджетен класификатор на Министерство на финансите. 
 
Чл.33. Предприятието прилага Вътрешните правила за работната заплата на 

общински бюджетни структури на Община Раковски. 
 

 
РАЗДЕЛ VII 

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 
 
           Чл.34. Финансирането на ОП се осъществява от: 

1. общинския бюджет; 
2. дарения; 
3. спонсорство; 
4. други източници. 
 

           Чл.35. /1/ ОП осъществява дейността си на бюджетна сметка. 
            /2/ ОП е обособено на самостоятелен баланс и води отчетност съгласно 
изискванията на Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси, Указания на 
Министерство на финансите и утвърдената Счетоводната политика на Община Раковски. 
Балансът на предприятието се консолидира в обобщения Годишен финансов отчет на 
Община Раковски. 
 
           Чл.36. /1/ ОП осъществява дейността си с предоставените му финансови средства и 
нефинансови активи. 
           /2/ ОП не може да се разпорежда с предоставеното му движимо и недвижимо 
имущество. При доказана необходимост това се извършва с изрично писмено разрешение 
от Кмета на Община Раковски, в случаи когато касае краткотрайни активи със стойностен 
праг 700,00 лева /без ДДС/, съгласно утвърдената Счетоводна политика на Общината. 
 
            Чл.37. ОП се разчита пряко за дължимите данъци и осигурителни вноски на работници 
и служители, съгласно действащите нормативни актове. 
 
            Чл.38. ОП представя в общинска администрация тримесечни и годишно счетоводни 
отчети в срокове, определени от Министерство на финансите и първостепенния 
разпоредител. 
 
            Чл.39. /1/ Ежегодно, до 01.04 на съответната година, Директорът внася отчет на 
Заседание на Общински съвет - Раковски за дейността и резултатите от нея през изтеклия 
период. 
            /2/ Директорът може да бъде призован за отчет от Общински съвет - Раковски. 
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Правилник на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ може 
да се допълва или да се ограничава с решение на Общински съвет - Раковски. 



§2. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52, ал. 3 от ЗОС. 
§3. Приложение 1 и Приложение 2 са неразделна част от този правилник. 
§4. Правилникът е приет на редовно заседание на Общински съвет с Решение № 275, взето 
с протокол № 19/25.01.2017 г.  
§5. Контролът по изпълнението на този Правилник се осъществява от Кмета на Община 
Раковски. 
 
 
Приложение №1 
 
 

ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВ БРОЙ СТОЙНОСТ 

Багер товарач  PB11222, 
CASE 580SR-4PT 

1 бр. 59 520 ЛВ 

Трактор колесен PB11371                 FOTON TB504C 

Ремарке тракоторно PB11370 BELLUCCI & ROSSINI BR 
30-2A 

Челен товарач TZ10DP 

Четка за метене ВЕМА 20  

1 бр. 

 

1 бр. 

1 бр. 

1 бр. 

56 809 ЛВ 

Товарен автомобил   PB6641CM,  
МЕРЦЕДЕС 814                                    
 

1 бр. 10 000 ЛВ 

ВСИЧКО 
 
 

 
 
 

126329 ЛВ. 
 
 
 

 
 
Приложение №2 
 
 
 
СТРУКТУРА НА ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ 

 
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ 

 
ДИРЕКТОР 

 
1 бр. 

 
Счетоводител 

 
1 бр. 

 
Оператор на язовирна стена (Хидроинженер) 

 
1 бр. 



 
Техник 

 
1 бр. 

 
Геодезист 

 
1 бр. 

 
Оператор на багерист и валяк 

 
1 бр. 

 
Оператор на грейдер 

 
1 бр. 

 
Оператор на асфалтополагач 

 
3 бр. 

 
Шофьор на самосвал 

 
2 бр. 

 
Общ работник 

 
2 бр. 

 
ВСИЧКО 
 

 
14 бр. 
 

 
 

 
 
 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Проект с Вх. № 596/20.01.2017 г. от арх. 
Светослав Фъсов – Главен архитект на Община Раковски, относно  приемане на Наредба 
за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на 
градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на 
Община Раковски. 
Г-н Шишков, Вашата комисия е с по-голяма компетенция в тази област. Моля, за становище! 
г-н Младен Шишков: Благодаря, г-н Председател за предоставената възможност! Комисията 
разгледа така, детайлно Проекта на наредба от Гл. архитект на Общината. И не сме 
съгласни с две негови предложения, които бих искал да ги предоставя на Вашето внимание 
и да бъдат обсъдени. 
Така, тъй като в ПЗР в § 1, ал. 2 е предвидено собствениците на преместваемите обекти, в 
три месечен срок от влизането в сила на тази наредба, да приведът обектите си в 
съответствие с наредбата. Което на практика означава, че всички към момента действащи 
павилиони, така да се издаря, ще трябва да бъдат премахнати и да бъдат приведени в 
съответствие с Наредбата. Което на практика е равносилно с унищожаване на сега 
действащия бизнес на съответните граждани. Така, че нашето предложение е чисто 
практически, не е експертно… Предлагаме, тези павилиони да останат до момента, до 
който им изчтече договора. След което вече, ако имат желание да продължат да изпълняват 
същата дейност, ще трябва отново да се явяват на търг. И вече след явяването на търг, ще 
трябва да приведът видът на своите павилиони, така че да отговарят на условията на закона и 
на наредбата. 
Второто предложение е мое. Предлагам в чл. 25, ал. 3, във връзка с поставянето на 
монументални-декоративни елементи, знаци и паметни плочи с въпозменателен характер, 
да бъде изискано – предложено конструктивно становище за укрепващите го конструктивни 
елементи. Което ще рече, че по някакъв начин, някой трябва да докаже, че този паметник 
няма да падне. Тъй като, към момента се изисква само схема за поставяне, която схема е 
била валидна само за малките паметници, но когато говорим за по-големи паметници е 



добре по решението на ЕСУТ, да се произнесе и да каже, че този вид паметник отговаря на 
изискванията. 
И третото е една малка техническа грешка, т.е. пропуск по-скоро. В същата тази ал. 3 на чл. 
25 е изписано, че поставянето се извършва по реда на Раздел III от настоящата Наредба, а 
всъщност, по-скоро става въпрос за Раздел III, Глава II. Това е предложението и на 
Комисията. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Шишков! Колеги, други предложение по тази Наредба? 
Като тази Наредба отменя към момента действащата, нали г-н Шишков? 
г-н Младен Шишков: Да… 
г-н Георги Лесов: Ако я приемем. Добре колеги, ако няма въпроси, предлагам да 
гласуваме Проекта с предложените от Комисията корекци, така да се каже. Моля, да 
глауваме! 
 
 
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 – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 276 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на 
преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни 
елементи на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 
ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ 
 
По предложение на: арх. Светослав Фъсов – Главен архитект на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:                                                         
  
1. Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми 
обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Раковски 
2. Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, 
елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Раковски влиза в сила от влизане в сила на Решението на 
Общински съвет Раковски за приемането й. 
3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Раковски. 
 



 
МОТИВИ:   
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за реда и условията за поставяне и 
премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и 
монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски 
 Разпоредбата на ЗУТ - чл. 56, предвижда: 
(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и 
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, 
маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на 
градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, 
съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). 
(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба 
на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от 
главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след 
съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в 
останалите случаи - с областния управител. 
 Ето защо, в изпълнение на задължението по ЗУТ, необходимо е да има подзаконова 
нормативна уредба на визираните отношения, чрез приемането на Наредба от Общински 
съвет. 
 Понастоящем действащата в Община Раковски Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 
ал. 1 и 2 от ЗУТ, е приета с Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
36/24.04.2003 г., същата до настоящия момент не е изменяна и не отразява настъпилите 
законодателни промени, а също така има отношения, които не са обхванати от 
разпоредбите й, поради което се налага приемане на изцяло нов текст на нормативния акт. 
  
 При изработването на проекта на Наредба за реда и условията за поставяне и 
премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и 
монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски са спазени 
принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  
  
 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за реда и 
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското 
обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски 
– за осигуряване спазването на ЗУТ – чл. 56 ал. 2, изр. първо, а именно – За преместваемите 
обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския 
съвет. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по-висока степен, 
какъвто е ЗМДТ.  

 
 Принципът на обоснованост – Новата наредба урежда в пълна степен реда и 
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското 
обзавеждане върху терени общинска, държавна и частна собственост на територията на 
Община Раковски на основание чл. 56 от ЗУТ. С Наредбата се уреждат и реда и условията 
за поставяне и премахване на монументално-декоративни елементи на територията на 
Община Раковски на основание чл. 57 от ЗУТ. 
 С наредбата детайлно се уреждат видовете преместваеми обекти и ограниченията 
за тях; схемите за разполагане на преместваеми обекти, редът за разрешаване 
поставянето и регистрацията на преместваеми обекти и другите елементи на градското 
обзавеждане; уредба е дадена и за монументално – декоративни елементи, знаци и 
паметни плочи с възпоменателен характер; предвидени са и контролни дейности и 
санкционни процедури. 
 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – Заложените правила в 
проекта на Наредбата открито са споделени със заинтересованите на различни нива. 
Коментирани са различни възможни ситуации, така че да бъдат предвидени и избегнати 
проблеми.  

Проектът ще бъде достъпен на сайта на Общината за всички граждани и те могат да 
изпратят своите становища.  



 
Принципът на съгласуваност – Проектът е разработен от работна група – служители 

при Община Раковски, направено е съгласуване с представители на бизнеса. 
  
 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – В работната група, 
участваща при изготвянето на проекта на Наредбата бяха включени представители на 
отделите в Община Раковски, които пряко работят по материята, както и с представители на 
бизнеса, които са заинтересовани лица за поставяне на преместваеми обекти. 
 

При изработване на проекта на Наредбата е спазен чл. 18а от ЗНА, както и 
разпоредбите на глави II и III от ЗНА.    

Извършена е частична предварителна оценка на въздействието - след съгласуване 
с Гл. специалист „Строителство и контрол“, Главен инженер на Община Раковски. 
 

II. Цел на приемането на наредбата  
 Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата: да се 
регулира материята с подзаконов нормативен акт, в съответствие с регламентите на ЗУТ, да 
не се допускат инвестиционни намерения, противоречащи на други нормативни актове. 
 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата   
 За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.  
 

IV. Очаквани резултати 
 Очакването е да бъдат въведени ясни правила за реда и условията за поставяне и 
премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени 
общинска, държавна и частна собственост на територията на Община Раковски на 
основание чл. 56 от ЗУТ, както и тези за монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Раковски на основание чл. 57 от ЗУТ, да бъдат по-добре 
информирани собствениците на имотите, върху които ще се поставяте преместваемите 
обекти, заинтересованите лица – с намерение да поставят такива обекти, а общинската 
администрация да оптимизира работата си, свързана с поставянето и премахването на 
преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и монументално-
декоративните елементи.  
 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАРЕДБА 

за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, 
елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на 

територията на Община Раковски 
 

 
Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
          Чл. 1. /1/ Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени общинска, 
държавна и частна собственост на територията на Община Раковски на основание чл. 56 от 
ЗУТ. 

         /2/ С Наредбата се уреждат и реда и условията за поставяне на монументално-
декоративни елементи на територията на Община Раковски на основание чл. 57 от ЗУТ. 

        /3/ Разпоредбите на тази Наредба важат и за обектите по чл. 55 от ЗУТ. 

       Чл. 2. /1/ По смисъла на тази наредба: 

1. Преместваем обект е обектът, предназначен за увеселителна, търговска или  

 

друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите 
на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята 
индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно 
предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като 
поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на 
ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. 

2. Елементи на градското обзавеждане са пейки, осветителни тела, съдове за 
събиране на отпадъци, часовници, атракционни съоръжения и други, 
които не са трайно свързани с терена. 

3. Информационни елементи са всички текстове, обемни форми или 
изображения свързани с функцията на даден обект или указващи близостта на сграда или 
терен, където се извършва определена дейност. 

4. Монументално-декоративни елементи са произведения на изобразителното 
изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните 
художествени занаяти. 

5. Знаци и паметни плочи с възпоменателен характер. 

        /2/ Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл. 
110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в 
кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото  на собственост или на други 
права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния 
регистър. 

 
Глава втора 

 
РАЗДЕЛ I 

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 
 
       Чл. 3. /1/ По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат: 

1. Стационарни - относително трайно заемащи съответната площ за определен 
срок /павилиони, кабини, гаражни клетки, сергии, сенници, тенти, стълби и др./. В 
зависимост от прикрепването си те могат да бъдат без връзка с терена или свързани 
нетрайно с терена. 



2. Мобилни - монтирани в началото на работния ден и демонтирани след края на 
работния ден /колички, стойки, щендери, маси за продажба и услуги, маси за открито 
сервиране към заведения за обществено хранене, чадъри и други подобни/. 

3. С акционен характер (кампанийни) - сглобяеми съоръжения за провеждане 
на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия за период не по-дълъг от три 
месеца. 

        /2/ По своя вид преместваемите обекти могат да бъдат: 

1. Павилиони; 

2. Навеси – нетрайно свързани с терена; 

3. Маси и колички до 4 кв. метра; 

4. Подиум, стълби и други; 

5. Елементи на градското обзавеждане - спирки на градски транспорт, пейки, 
други трайно поставени елементи на обществената инфраструктура, детски атракционни 
съоръжения и други; 

6. Гаражни клетки, паркоместа. 

 

РАЗДЕЛ II 
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ 

 
           Чл. 4. /1/ Върху държавни, общински и частни терени (УПИ) могат да се поставят 
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други  
 
обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически 
превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане /спирки на масовия 
градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, 
фонтани, часовници и други/. 
                /2/ Преместваеми обекти могат да се поставят и върху държавни, общински и 
частни терени (УПИ), върху които не е осъществено предвиденото съгласно ПУП 
строителство до неговото осъществяване, без да се нарушават параметрите на 
устройствената зона, при условията на чл. 55 от ЗУТ.  

 

            Чл. 5. /1/ Забранява се поставянето:  

1. на преместваеми обекти в нарушение на настоящата наредба и 
действащото законодателство; 

2. върху подземна инфраструктура; 

3. в нарушение на одобрените схеми; 

4. преместваеми обекти, с изключение на маси и чадъри, в обслужващите 
сервитути на инженерните съоръжения. 

           /2/ Забранява се остъкляването и трайното ограждане на сенници и навеси върху 
терени - общинска собственост. 

           /3/ Мобилните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 се прибират от търговеца, на чието име е 
издадено разрешението за поставяне след края на работното време. 

 

            Чл. 6. /1/ Преместваемите обекти трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да се ползват по предназначение според одобрения проект /ако такъв е бил 
необходим/ и разрешението за поставяне;    

2. да отговарят на нормите за безопасност, включително за пешеходни зони и 
пешеходни улици, без автомобилно движение по тях, като се осигури възможност за 
преминаване на транспортни средства със специално предназначение; 



3. да се поддържат в добро състояние; 
4. да не нарушават условията на обитаване; 
5. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда: следва 

да се осигури не по-малко от 1,5 метра пешеходен сервитут от бордюра и ако е 
необходимо, схемите да се съгласуват от заявителя с ПП „КАТ“ Пловдив; 

6. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото 
законодателство; 

7. да не застрашават безопасността на движение по улиците; 
8. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или 

сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството; 

9. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми 
обекти и рекламни елементи; 

10. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови /повтаряеми/ 
проекти. 
            /2/ Преместваемите обекти трябва да бъдат поддържани в добро състояние. Върху тях 
трябва да бъде отбелязано името и адреса на собственика /ползвателя/. 

            /3/ Всички текстове върху тях трябва да са на български език, с изключение на 
търговската марка /фирмения знак, лого/ на фирми с доказана международна популярност. 

            /4/ Забранява се поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, както и 
ползването им: 

1. извън одобрена схеми, с изключение на такива с кратковременен характер във 
връзка с честване на официални национални и/или религиозни празници – коледни, 
новогодишни и други; 

2.  в отклонение от други изрични изисквания на настоящата наредба, както и на 
други приложими норми на действащото законодателство. 

 
            /5/ Забранява се промяна в конструкцията и вътрешно преустройство, включително 
остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид на вече поставени преместваеми 
обекти, без разрешение от органа издал първоначалното разрешение за поставяне. 
           /6/ За стационарни преместваеми обекти съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, се определят 
следните максимални параметри: 

1. За павилиони и  гаражни клетки - максимална площ до 30.00 м2 и максимална 
височина до 3.60 м. 

2. За навеси и спирки - максимална площ до 50.00 м2 и максимална височина до 
3.60 м. 
 

РАЗДЕЛ III 
СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

 

           Чл. 7. /1/ Ситуационното разположение на всеки обект по тази наредба се 
обозначава чрез схема за поставяне на преместваемите обекти, която е задължителна 
предпоставка за съгласуване и одобряване на проекта. 
           /2/ Схемите за поставяне се изработват в мащаб 1:1000 и 1:500.  
 
            Чл. 8. Схемите за поставяне, според собствеността върху терените, на които се 
разполагат преместваемите обекти биват: 

1. Схеми за поставяне на обекти върху имоти, частна собственост; 
2. Схеми за поставяне на обекти върху терени, държавна собственост; 
3. Схеми за поставяне на обекти върху терени, общинска собственост. 

 
            Чл. 9. Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, частна 
собственост могат да се одобряват целогодишно по искане на собственика на имота, 
придружено със схема за поставяне на ВПС и при необходимост - с проект и се одобряват 
от Главния архитект на Общината, след решение на ЕСУТ. 
 
            Чл. 10. Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху терени публична и 
частна държавна собственост се изготвят по искане на заявителя - физическо или 

 



юридическо лице, съгласувано с централната администрация, която стопанисва имота, или 
в останалите случаи от Областния управител и се одобрява от Главния архитект на 
Общината. 
 
           Чл. 11. /1/ Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на 
преместваемият обект в поземления имот, неговият вид, размер и функция. 
           /2/ Коефициентът на интензивност на поставените преместваеми обекти, ведно със 
сградите на основното и допълващото застрояване, не трябва да превишава допустимите 
показатели за застрояване по подробния устройствен план. 
           /3/ Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни граници се 
определят, съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и 
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. 
 
           Чл. 12. /1/ В недвижими имоти - паметници на културата, разрешение за поставяне на 
преместваеми обекти се издава въз основа на схема, след съгласуване с Националния 
институт за недвижимо културно наследство, при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ. 
           /2/ За разполагане на преместваеми обекти в имоти в режим на съсобственост е 
необходимо съгласие на всички съсобственици. 

 

           Чл. 13. /1/ Схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти се одобряват 
както следва: 

1. За имоти общинска собственост – след решение на ЕСУТ от Главния архитект 
на Община Раковски и Общински съвет - Раковски. 

2. За имоти държавна собственост – след решение на ЕСУТ от Главния архитект 
на Община Раковски и Общински съвет - Раковски и след съгласуване с Областен 
управител на Област с административен център град Пловдив, а за имоти, предоставени за 
управление на  
 
 
териториални звена на държавната администрация – след съгласуване със съответната 
централна администрация. 

3. За имоти – частна собственост, съгласно условията на чл. 9.   
 

           /2/ Определянето на ползвател в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1 се извършва по реда на 
глава шеста от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, или сключен договор за наем по реда на чл. 56, ал. 5 от ЗУТ за имоти частна 
собственост, или писмено съгласие на всички съсобственици. 

           /3/ Одобрената схема служи за проучване, проектиране и провеждане на 
съгласувателни действия с експлоатационните дружества и контролни 
органи. Разходите за проектиране, одобрение и изграждане на външни 
връзки са за сметка на ползвателя. 

           /4/ След одобряване на проекта се издава разрешение за поставяне при 
необходимост и разрешение за строеж за външни връзки по реда на ЗУТ. 

           /5/ Разрешенията за поставяне се издават от Кмета на Общината или упълномощено 
лице. 

           /6/ Разрешението за поставяне на стационарен обект върху терени общинска 
собственост се издава за срока на сключения договор за наем. 

           Чл. 14. Разрешения за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер в 
имоти общинска собственост за срок до три месеца се издават на основание на 
подадени заявления по реда на тяхното постъпване от Кмета на Община Раковски. 

             Чл. 15. /1/ Масите за открито сервиране, хладилни витрини, чадъри, тенти и други се 
разполагат въз основа на одобрена схема от Главния архитект на Общината след 
решение на ЕСУТ. 

           /2/ Схемите по ал. 1 се възлагат от заявителя и се изработват върху 



кадастрална основа /заверено копие от ситуационен план/, с отразена 
трайна дървесна и храстова растителност, от правоспособно лице по чл. 230 от ЗУТ. 

           /3/ Масите за открито сервиране се разполагат най - много на 3 м от 
обекта за хранене и развлечение, който обслужват, но не по - малко от 1,5 
м от тротоарната линия към улицата, когато масите се разполагат на улични тротоари. 

            /4/ При наличие на други търговски обекти освен заведението за хранене и 
развлечение, масите могат да се разполагат само в рамките на лицето на 
заведението за хранене и развлечение, ограничено от страничните му преградни зидове 
към уличната регулация или фасадата, на която се намира входа на заведението.  

           /5/ Не се разполагат маси за открито сервиране, хладилни витрини, чадъри, тенти и 
други пред фасадата на търговските обекти - разположени в съседство, освен в случаите, 
когато е представено нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски 
обекти. 

           /6/ Върху зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се разрешава 
ползването само на леки преместваеми слънцезащитни устройства с подвижна отваряема 
конструкция като чадъри и сенници, чиито носещи елементи не са трайно закрепени към 
поземления имот. 

           /7/ Не се разрешава разполагане на маси за открито сервиране, хладилни витрини и 
други такива извън площта и размерите посочени в одобрената схема. 

           /8/ Забранява се покриването и заграждането на определените по тази 
наредба зони за разполагане на хладилни витрини, маси за открито сервиране с 
материали и конструкции, изграждащи покриви, стени и прегради. 

           /9/ Схеми за разполагане на маси за открито сервиране в имоти публична 
общинска собственост, представляващи зелени площи или предназначени за 
озеленяване, се разглеждат от ЕСУТ при Община Раковски. Площта, заета от 
масите, трябва да не надхвърля параметрите по чл. 32 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

              

   Чл. 16. /1/ Схемите за разполагане на гаражни клетки за местодомуване на леки 
моторни превозни средства в имоти общинска собственост се изработват служебно и се 
съгласуват от Главния архитект на Общината след положително решение на ЕСУТ.  

           /2/ Не се допуска одобряване на схеми и издаването на разрешение за поставяне на 
гаражни клетки за местодомуване на леки моторни превозни средства за имоти публична 
общинска собственост - отредени за зеленина и в зоната на детски площадки. 
            /3/ В срок от седем дни след съгласуването им схемите за разполагане на гаражни 
клетки  за местодомуване на леки моторни превозни средства се обявяват на 
информационното табло на Общината и в един местен ежедневник. 
           /4/ В 7-дневен срок след публикуване на обявата се приемат заявления за 
предоставяне на разрешение за поставяне на гаражна клетка за местодомуване на 
моторно превозно средство. 
           /5/ При повече от един кандидат за едно място се провежда жребий за поставяне на 
гаражна клетка. 
           /6/ Не се разрешава инсталирането на ел. и ВиК мрежи и други съобщителни мрежи 
към гаражните клетки. 
           /7/ Разрешението за поставяне на гаражни клетки за местодомуване на леки 
моторни превозни средства се издава от кмета на общината за срок до 5 /пет/ години и се 
подновява при поискване, след извършване на проверка за редовността на заплащане на 
дължимата такса. 
           /8/ За ползването на общински имот за разполагане на гаражни клетки за 
местодомуване на леки моторни превозни средства се заплаща месечна такса, 
определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Раковски. При неплащане на три последователни 
месечни такси за ползване на имот за разполагане на гаражна клетка за местодомуване 
на леко моторно превозно средство, издаденото разрешение за поставяне се отменя със 
заповед на Кмета на Общината. 



           /9/ Не се разрешава ползването на общински имот предназначен за разполагане на 
гаражна клетка за местодомуване на леко моторно превозно средство за други цели. При 
констатирани нарушения гаражната клетка се премахва при условията и по реда на чл. 57а 
от ЗУТ и настоящата наредба. 
          /10/ Разрешението за поставяне на гаражна клетка за местодомуване на леко 
моторно превозно средство се издава въз основа на: 

1. Заявление до Кмета на Общината; 
2. Копие от нотариален акт или договор за наем за жилище в близост с одобрената 

схема за разполагане на гаражни клетки; 
3. Копие от служебния талон на автомобила; 
4. Адресна регистрация в населеното място. 
 

            Чл. 17. /1/ Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са 
дизайнерски продукти, предназначени за конкретна некомерсиална функция, заслони за 
пътници, разположени на спирки на масовия градски транспорт, пейки, 
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, 
часовници и др. 

           /2/ Преместваеми обекти и съоръжения към временни открити паркинги и зони за 
кратковременно паркиране са: павилиони за охрана, автоматични и друг вид бариери, 
апарати за таксуване и др. съоръжения необходими за организиране на паркирането. 
           /3/  Елементите на градското обзавеждане, преместваеми обекти и съоръжения към 
временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране не могат да служат за 
осъществяване на рекламна дейност, в случай че същите представляват реклама 
поставянето им се извършва по реда на Наредба за реда за издаване за разрешение за 
поставяне и разрешение за ползване на рекламно-информационни елементи върху 
недвижими имоти на територията на Община Раковски. 
           /4/ Заслони за пътници, разположени на спирките на масовия градски транспорт като 
елементи на градското обзавеждане, преместваеми обекти и съоръжения към временни 
открити паркинги и зони за кратковременно паркиране, разположени в определен 
териториален обхват могат да съдържат обозначителни знаци, табла, навеси и други 
съпътстващи ги обекти и елементи.  
           
            /5/ Разрешенията за поставяне на елементи на градското обзавеждане, 
преместваеми обекти и съоръжения към временни открити паркинги и зони за 
кратковременно паркиране са със срок до реализирането на подробния устройствен 
план. 
 

РАЗДЕЛ IV 

РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ДРУГИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ 

 
 
            Чл. 18. Върху поземлени имоти могат да се разполагат преместваеми обекти с 
разрешение за поставяне, издадено от Кмета на Община Раковски, въз основа на 
одобрена от Главния архитект на Общината схема, при спазване на реда и условията на 
настоящата наредба. 

 

            Чл. 19. /1/ За преместваемите обекти при необходимост се изготвят инвестиционни 
проекти, въз основа на които се издава разрешение за поставяне. Обемът и съдържанието 
на проектите се определят от изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. 

           /2/ Проектите за преместваеми обекти се одобряват от Главния архитект на Община 
Раковски след съгласуване с PC „ПАБ", РЗИ, БАБХ /при необходимост/. Свързването на 
обекта с инженерните мрежи се извършва чрез временни връзки, заложени в 
инвестиционния проект и съгласувани с експлоатационните дружества и фирми. 

           /3/ Поставяне на преместваеми обекти в имоти на физически или юридически лица 
се извършва след подаване на  заявление отправено от: 



1. собственика на имота; 
2. лице с договор за наем със собственика на имота или лице, което има 

изрично писмено съгласие от собственика на имота; 
3. един от собствениците на имота с изрично писмено съгласие на останалите 

съсобственици на имота. 
           /4/ Към заявлението за поставяне се прилагат следните документи: 

1. документ за собственост на имота; 
2. договор за наем със собственика на имота; 
3. писмено съгласие от собствениците на имота; 
4. изрично писмено съгласие на съсобствениците при поставяне на 

преместваем обект в имот в режим на съсобственост; 
5. скица от одобрена кадастрална карта или одобрен кадастрален план; 
6. скица от действащ регулационен план; 
7. ситуационно решение; 
8. архитектурно-дизайнерски проект; 
9. конструктивен проект; 
10. инсталационен проект; 
11. снимки и др. материали, доказващи адаптацията на преместваеми обект в 

градска среда.  
           /5/ След одобряване на проекта, Кметът на Общината издава разрешение 
за поставяне. 

           /6/ За гаражни клетки, навеси и сенници пред съществуващи търговски обекти, 
разрешение за поставяне се издава след представяне и одобряване на конструктивно 
становище. 

 

            Чл. 20. /1/ Разрешението за поставяне на преместваеми обекти в имоти общинска 
собственост се издава на името на ползвателя. 

            /2/ Разрешението за поставяне за обектите по одобрените схеми за имоти държавна 
собственост се издава на името на възложителя /собственика/. 

            Чл. 21. Обектите с акционен характер се поставят с разрешение за поставяне, 
издадено от Кмета на общината. За същите се заплаща дължимата такса за ползване на 
терена съгласно НОАМТЦУ на Община Раковски. 

 

            Чл. 22. /1/ Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху терени общинска 
собственост важи за срока на договора за наем. 

            /2/ След изтичане на срока по ал. 1 преместваемият обект се премахва от 
собственика му за негова сметка, като теренът се възстановява в първоначалния му вид. 

            /3/ В случай на удължаване срока на сключения наемен договор, срокът на 
издаденото разрешение за поставяне се счита автоматично за удължен, съобразно новия 
срок на наемния договор, без да е необходимо това обстоятелство да се вписва в 
разрешението или да се издава ново разрешение. 

            /4/ В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, разрешението за 
поставяне се счита автоматично за прекратено и обектът се премахва по реда на ал. 2. 

 

            Чл. 23. /1/ След поставянето на преместваемия обект и свързването му с 
инженерните мрежи възложителят декларира пред Община Раковски готовността на обекта 
за експлоатация като представя: 

1. Документ за собственост или договор за наем; 
2. Разрешение за поставяне; 
3. Протокол за определяне на строителна линия; 
4. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите 

на техническата инфраструктура; 
5. Квитанция за платена първа месечна вноска;  



6. Други документи, съобразно спецификата на обекта. 
            /2/ Главният архитект в едноседмичен срок издава удостоверение за регистрация на 
преместваем обект, след оглед на място и проверка на документите. За удостоверението 
се заплаща такса, съобразно Закона за местните данъци и такси и НОАМТЦУ. 

            Чл. 24. Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект 
на терен общинска и държавна собственост, няма право да преотдава и/или преотстъпва 
площите, върху които му е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други лица 
под каквато и да е форма /сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, 
безвъзмездно прехвърляне или други правно-технически форми/.  

 

Глава трета 

МОНУМЕНТАЛНО – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

РАЗДЕЛ І 
МОНУМЕНТАЛНО – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗНАЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ С ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН 

ХАРАКТЕР 
  
            Чл. 25. /1/ Монументално - декоративните елементи и знаци и паметни плочи с 
възпоменателен характер служат за общо оформяне на градската среда и за 
обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да 
излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност. 
            /2/ Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето 
на декоративно-монументални елементи и на знаци и паметни плочи с възпоменателен 
характер. 
           /3/ Поставянето се извършва по реда на Глава II, Раздел III от настоящата Наредба и 
въз основа на представено конструктивно становище за носещите конструктивни елементи.  
 
            Чл. 26. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на монументално – 
декоративните елементи и/или знаците и паметните плочи с възпоменателен характер, се 
налагат санкции по реда предвиден в настоящата наредба. 
 
 

Глава четвърта 
РАЗДЕЛ І 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

            Чл. 27. /1/ Контрола за изпълнение на тази наредба се упражнява от Кмета на 
Община Раковски и/или упълномощено от него лице. 

           /2/ Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за 
установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, 
упълномощени да упражняват контрол по спазване изискванията на наредбата със заповед 
на Кмета на Община Раковски. 

           /3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Раковски или 
упълномощено от него лице въз основа на съставените актове за установяване на 
административни нарушения. 

            /4/ Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването, 
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва 
по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания. 

            /5/ Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане 
в сила на наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за 
нарушение от същия вид. 

            /6/  При повторно нарушение от същия вид, на виновното лице се налага глобата или 
имуществената санкция в двоен размер. 



            Чл. 28. Разрешенията за поставяне или ползване на общински имот издадени по реда 
на тази наредба се отменят със заповед на Кмета на община Раковски: 

1. когато мястото не се използва по предназначение; 
2. когато не се използва от лицето, на което е предоставено, 
3. при неспазване на изискванията на настоящата Наредба; 
4. при отпадане на правното основание за издаване на разрешението за 

поставяне; 
5. в случай, че не отговарят на правилата и нормативите за устройство на 

територията; 
6. когато обектът не отговаря на изискванията по чл.169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и ал. 

3, т. 1 от ЗУТ; 
7. при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура 

по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия. 
 

           Чл. 29 /1/ Обектите по чл. 56 ал. 1 и чл. 57 ал. 1 се премахват, когато: 

1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото 
разрешение; 

2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за 
издаване на разрешението за поставяне е отпаднало; 

3. не отговарят на правилата и нормите за устройство на територията; 
4. не отговарят на изискванията на чл.169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3 т. 1 от ЗУТ; 
5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл, или същото е отнето със 

заповед на Кмета на общината. 

6. не отговаря на изискванията на настоящата Наредба.  

            /2/  Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служители, 
определени от Кмета на Община Раковски със заповед, в 7-дневен срок от констатиране на 
нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които 
могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му. 
            /3/ В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2, Кметът на Общината 
издава Заповед за премахване на обекта. 
            /4/ Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е неизвестен, 
констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със Заповедта по ал. 3 
Кметът на Общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка. 
            /5/ Когато собственикът на обекта по ал. 1, поставен в имот – общинска собственост, 
е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху 
обекта в присъствието на двама свидетели, на определените за това места в сградата на 
Общината. 
            /6/ В Заповедта по ал. 3 Кметът на Общината определя срок за премахване на 
обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят 
доставките до определения за премахване обект.  
            /7/ При неспазване на срока за премахване, определен в Заповедта по ал. 3, обектът 
се премахва принудително, по ред определен от Кмета на Общината. При необходимост, 
принудителното изпълнение на Заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на 
полицията. Направените разходи по премахването на обекта съгласно количествено – 
стойностна сметка се събират от собственика /ползвателя/ по реда на чл. 417 от ГПК. 
            /8/ Материалите и вещите, налични след премахване на обекта, се съхраняват на 
определено от Кмета на Община Раковски място, като собственикът на обекта дължи 
обезщетение за охраната им в размер, определен в заповедта за премахване. За 
наличните материали и вещи се съставя протокол, в който същите се описват подробно по 
количество и вид, като в протокола се вписват направените разходи по премахването на 
обекта и пренасянето на материалите и вещите. 
            /9/ При известен собственик на материалите по преходната алинея, при изтичане на 
едногодишен срок от датата на съставяне на протокола, същите стават собственост на 
Община Раковски на основание чл. 89 ал. 1 от Закона за собствеността. За вещи, 
подлежащи на бърза развала или охраната на които изисква големи разходи, се прилага 
чл. 89 ал. 2 от Закона за собствеността и същите се продават. Ако в едногодишният срок, 
собственикът поиска предаване на материалите и вещите, същият дължи обезщетение в 
размер на 20% от стойността на разходите за премахването им. 



          /10/ При неизвестен собственик, материалите и вещите по ал. 8, стават собственост 
на Община Раковски след изтичане на петгодишен давностен срок, на основание чл. 80 от 
Закона за собствеността. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
            Чл. 30. /1/ Наказва се с глоба в размер от 50 до 100 лева за физическо лице, а 
еднолични търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, 
ако не подлежи на по-тежко наказание този, който: 

1. постави преместваем обект без разрешение за поставяне; 
2. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените 

повреди вследствие на осъществената от него дейност; 
3. не изпълни в определен срок заповед за демонтиране на незаконно поставен 

преместваем обект, елемент на градското обзавеждане или монументално-декоративен 
елемент. 
            /2/ Наказват се с глоба или имуществена санкция от 50 до 300 лева, ако не подлежи 
на по-тежко наказание, лица поставили безплатни съобщения на непредвидени за целта 
места. 
            /3/ Ако лицата по ал. 2 са неизвестни, глобата или имуществената санкция се налага 
на лицата, организатори на мероприятието, рекламирани в съобщението. 
 
            Чл. 31. За неуредените в тази глава въпроси се прилага ЗУТ, АПК и Законът за 
административните нарушения и наказания. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. /1/ Започнатите производства за поставяне на преместваеми обекти се привеждат в 
съответствие с настоящата наредба. 

       /2/ Собствениците на преместваеми обекти, поставени без правно основание, са 
длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При 
неизпълнение на това задължение обектите се премахват принудително, а на нарушителите 
се налагат санкции. 

§ 2. Кметът на община Раковски може да възложи със заповед премахването на 
незаконосъобразно поставените преместваеми обекти на трети лица. 

§ 3. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат понятията от Закона за 
устройство на територията. 

§ 4. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 1 и чл. 56 от Закона за устройство 
на територията и влиза в сила от момента на обявяване на решението на Общински съвет 
Раковски, с което е приета, в официалния сайт на Община Раковски. 

§ 5. Настоящата наредба отменя Наредба за реда и условия за поставяне на 
преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 ал. 1 и 2 от 
ЗУТ, приета с Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
36/24.04.2003 г. 

§ 6. Всички издадени до приемане на настоящата наредба разрешения за поставяне, са 
валидни до изтичане срока на договора по тях. 

 
  
 
 
 
 



г-н Георги Лесов: Точка шест от Дневния ред: Проект с Изх. № 131/23.01.2017 г. от Георги 
Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 
общественият ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област. 
Г-н Матански, това е от компетенцията на Вашата Комисия? Моля, за становище? 
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, тази част от Наредбата вече сагата стана доста дълга. Но 
така или иначе колегите са запознати със становището на Районна прокуратурата – 
Пловдив. Така, че становището на нашата комисия е съответно Общински съвет – Раковски, 
да приеме предложената наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Наистина тази наредба я дъвчем цяла година. 
През месец – два, я коригираме. Колеги предложения, 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 – възд. се  
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
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. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 277 

 
Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 
 
Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област, приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол 
№ 35/31.05.2010г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , въз основа на постъпила в 
деловодството на Общински съвет - Раковски прокуроска преписка с № 11826/2016 г. от 
25.11.2016 г. от Окръжна прокуратура Пловдив, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, 
ал. 3, чл. 79 от АПК. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски 
  

Р Е Ш И: 
 
Общински съвет – Раковски приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област, приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол 
№ 35/31.05.2010г., съгласно Приложение № 1. 
                      



 
МОТИВИ:  
1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата: 
На 01.12.2016 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпила прокурорска 
преписка с № 11826/2016 г. от Окръжна прокуратура Пловдив, респ. постановление, 
адресирано до председателя на Общински съвет – Раковски, с което се атакува  
 
разпоредбата на чл. 6, т. 4, респ. Приложение №1 от Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област с 
оглед противоречието ѝ с чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 8, ал. 1-7 от Закона за закрила на детето 
/ЗЗкД/.  
След извършен преглед и анализ на оспорваната разпоредба, предвид гореизложеното се 
установи, че е налице необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община 
Раковски, Пловдивска област.  
Атакуването е насочено към чл. 6, т. 4 от Наредба №1, и конкретно начинът за 
удостоверяване качеството „придружител“ на лицата, които следва да придружават деца, 
които са навършили 14-, но ненавършили 18-годишна възраст, при посещението им на 
обществени места след 22:00 ч. Текстът гласи: „В този случай придружителят трябва да 
разполага с нотариално заверена декларация (по образец Приложение № 1), попълнена от 
родител, попечител или друго лице, което полага грижи за детето.“ Съгласно чл. 8, ал. 7 от 
Закона за закрила на детето родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага 
грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, 
определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2 от същия закон. Текстът на чл. 5б, ал. 2 от ЗЗкД от своя 
страна препраща към тази наредба – „Наредба за специализирана закрила на деца на 
обществени места“ / приета с ПМС № 165 от 25.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 68 от 01.08.2003 г. /. 
След извършен преглед и анализ се налага разбирането, че в тази наредба липсват каквито 
и да било изисквания за необходимост от някакъв изричен писмен документ, с който 
придружителят на дете да доказва, че е „придружител“, в т.ч. и някакво изрично писмено 
пълномощно, било то писмено и нотариално заверено. Няма пречка за по – голяма 
сигурност придружителят на дете да има изрично писмено пълномощно или декларация от 
родителя /нотариално заверена или не/, но това не е задължително и законът не го изисква, 
а съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНА  наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на 
отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по - висока степен. От тук 
става ясно, че както този акт, така и отделните му разпоредби следва да съответстват на 
материалноправните разпоредби на актовете от по - висока степен, уреждащи 
обществените отношения. След като законът препраща към наредба на МС за уреждане 
как се удостоверява качеството „придружител“ и в съответната наредба липсва такъв текст, 
се налага изводът, че се предоставя свобода по отношение  начинът на удостоверяване 
качеството „придружител“ и не следва чрез подзаконов нормативен акт тази свобода да се 
ограничава. Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията 
на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, само в 
случаите, в които законът им е предоставил такава компетентност. Съгласно казаното, 
разпоредбата на чл. 6, т. 4 от Наредба №1, както и Приложение №1, към което    
разпоредбата препраща, следва да бъдат изменени съобразно очертанията на 
нормативните актове от по – висока степен. 
 
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, 
за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 
стабилност.  
 
Принцип на необходимост  - необходимо е приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 



територията на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на 
противоречие на атакуваната разпоредба с разпоредбите на чл. 8 от Закона за закрила на 
детето и чл. 15 от Закона за нормативните актове. 
 
Принцип на обоснованост – След като начинът за удостоверяване на качеството 
„придружител“ не е уреден от наредбата, към която законът препраща се налага изводът, 
че следва да се урежда свободно от заинтересованите лица. С оглед казаното и поради 
обстоятелството, че прокуратурата, извършвайки надзор по законност, следи за наличието 
на противоречия на подзаконовите нормативни актове с тези от по – висока степен, 
незаконосъобразните разпоредби следва да бъдат изменени. С премахване на 
изискването придужителят да разполага с нотариално заверена деларация и привеждане 
на разпоредбата в законосъобразен вид, няма да се попречи на органите на реда да 
извършват своите проверки. Наредба №1 в последващата си актуалицазия следва да 
приложи примерна декларация образец, която не изисква нотариална заверка и не е 
задължителна, в случай на необходимост ако родителите и другите лица, които полагат 
грижи за дете се затруднят в упълномощаването на дееспособно лице за придружител. По 
този начин ще се осигури своеобразна форма на доказване, от която заинтересованите 
лица могат да се възползват. 
 
Принципи на предвидимост и откритост – проектът с мотивите ще бъде качен на 
официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите 
лица.  
 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между зам.-кмет на Община 
Раковски Йовко Романов с ресори „Социални дейности“, “Сигурност“ и „Европейски 
проекти и структурни фондове“, Правен отдел при Община Раковски и гражданката Ана 
Белчева – родител. 
 
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – предлаганата Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на 
движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не е в противоречие 
със закона, а напротив, нейното приемане се налага поради привеждане Наредба №1 в 
законосъобразен вид. Промените не ограничават правата на гражданите, а ги разширяват с 
оглед закрилата на децата в съответствие със Закона за закрила на детето. 
 
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, 
Пловдивска област е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите по глави II и III от същия. 
Извършена е частична предварителна оценка на въздействието след съгласуване между 
зам.-кмет на Община Раковски Йовко Романов с ресори „Социални дейности“, 
„Сигурност“ и „Европейски проекти и структурни фондове“, Правен отдел при Община 
Раковски и гражданката Ана Белчева – родител. 
 
2. Цели, които се поставят: 
Целта на изменението е да приведе атакуваната разпоредба на чл. 6, т. 4, респ. 
Приложение № 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата 
и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, Пловдивска област в законосъобразен вид, 
съответстващи на разпоредбите от по - високите по степен нормативни актове. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не 
се изискват финансови средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането:  



Отпадане на необходимостта от предприемане на мерки и действия по надзора за 
законност от страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК. 
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 
 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с 
българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.  
 
 
 

Приложение № 1 
 

ПРОЕКТ 
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 

на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област 
 
 
§ 1. Чл. 6, т.4 се изменя, както следва: 
 
Забранява се неспазване на следните правила: 
Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са 
длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 
14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 
18-годишна възраст. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за 
дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за 
негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст. (Примерна декларация образец за упълномощаване на 
придружител -  Приложение №1) 
 
§ 2. Приложение №1 се изменя, както следва: 
 
 
 

Приложение № 1  
към чл. 6, т. 4  

 
ДEКЛАРАЦИЯ 

 
 

по чл. 6, т. 4 от Наредба No 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 

територията на Община Раковски, Пловдивска област 

 
 
 
Долуподписаният/та 
............................................................................................................................, 

/име, презиме, фамилия/ 
 
с ЕГН ......................................, с постоянен адрес:...................................... 
.............................................................................................................................,  
с л.к. No ..............................................,  



изд. на ............................ год. от МВР - ................................ 
 
Декларирам, че съм:  
1. родител, 
2. настойник, 
3. попечител, 
4. друго лице, което полага грижи за детето – ....................... 
/вярното се подчертава/ 
 
На ДЕТЕТО 
............................................................................................................................., 

/име, презиме, фамилия/ 
 
с ЕГН ......................................, с постоянен адрес: ......................................  
......................................................................................................................,  
с л.к. No ............................................., 
изд. на ............................ год. от МВР - .............................. 
 
И СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА посоченият/-ната по-долу като ПРИДРУЖИТЕЛ да придружава 
горепосоченото дете след 22:00 часа на Обществени места на територията на Община 
Раковски, съгласно изискванията на чл. 6, т. 4 от Наредба No 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област. 

 
 
ПРИДРУЖИТЕЛ: 
............................................................................................................................., 

/име, презиме, фамилия/ 
 
с ЕГН: ..................................., с постоянен адрес:......................................... 
......................................................................................................................., 
с л.к. No ....................................,  
изд. на ..................... год. от МВР -....................... 
 
 
 
 
 

гр. Раковски 
.................................г.  

                                            
Декларатор: ...................... 
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Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са 
длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 ч., ако 
детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.  
Настоящата декларация или копие от нея се предава на охраната, на управителя на заведението или на  
полицейските власти. 

 
 
§ 3. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, както следва: 
 
Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 277, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 
на движението на територията  на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три 
дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски – 
www.rakovski.bg 
 
 Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски 
след влизане в сила на решението, с което е приета.  
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седна от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 581/10.01.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Годишен отчет 
за дейността на комисията по стипендиите за 2016 г. 
Г-н Матански? 
г-н Рангел Матански: Становището на Комисията Законност и обществен ред, е да бъде 
приет така предложения Годишен отчет на комисията. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги? Г-н Шишков? 
г-н Младен Шишков: Уважаеми колеги, както знаете че обичам да бъда екзактен. В тази 
връзка искам да направя една забележка – спортът карате се казва Шинкиокошин, а не 
Шинкокошин. Просто е нещо, което ме дразни и ако може следващият път, когато пишат 
протокола да бъде оправено.  
г-н Георги Лесов: Колегите, които са членове на тази комисия, моля да го имам предвид. Г-н 
Терзийски и г-ца Сатанска. И случайно, ако се затрудните, имате номера на г-н Шишков.  
Блгадодаря Ви, г-н Шишков! Ще го имаме впредвид. Добре, след това лирично отклонение, 
други предложения или мнения. Г-н Узунов?  
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, мисля, че това е много хубаво нещо, което се прави в 
Раковски. Но трябва малко повече да се шуми за тази комисия и за нейните резултати. За 
децата, които получават стипендия, нека повече хора да знаят какви деца и какви хора има в 
Раковски. Т.е. малко повече медийна, ако щете разгласа и малко повече офиациалност, 
когато се връчват такива неща. Нека хора да знаят, какво имаме. 
г-н Георги Лесов: Напълно споделям Вашето мнение, г-н Узунов. Колегите членове на 
комисията, предлагам Вие да се задействате по тази тема. 
г-жа Ралица Сатанска: Аз мога да кажа само, че вчера също отпуснахме на едно дете 
годишна стипендия в размер на 840 лв.  
г-н Георги Лесов: Ами, ако искате да ги каним тия деца на нашите сесии и тържествено да 
ги поздравяваме за успехите, които са постигнали? Ако са съгласни и другите колеги? Моля 
да уведимите Председателя на комисията, да го има в предид, че Общински съвет желае 
наградените да присъстват на сесиите. Моля отново колегите, които са членове да уведомят 
Председателя. Поемате ли ангажимент, обещавате? 
г-жа Ралица Сатанска: Да! 
г-н Георги Лесов: Добре. Колеги, други мнения? Няма. Предлагам да гласуваме. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20      
Против: 0          
Възд.се: 1            
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1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 278 

 
   Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2016 г. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 20, ал. 5 от Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени 
дарби. 

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

Р Е Ш И: 
 

Общински съвет – Раковски приема Годишен отчет за 2016 г. за дейността на 
комисията по стипендиите, съгласно Приложение № 1. 
 
 
МОТИВИ: Със Заповед № ДЗ-30/12.02.2016 г. на кмета на Община Раковски, издадена на 
основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 
закрила на деца и младежи с изявени дарби, е назначена комисия по стипендиите, която да 
организира и провежда сесии по предоставянето на стипендиите по реда на Наредбата. 
Комисията осъществява оценка и подбор на постъпилите искания за отпускане на 
стипендии или финансово подпомагане и прави предложение до кмета на Общината за 
отпускането им. 
 Съгласно чл. 25 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 
закрила на деца и младежи с изявени дарби в края на всяка календарна година комисията 
представя отчет за дейността си пред Общинския съвет. С оглед на това представям на 
вниманието Ви Годишен отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2016 г. 
 
 

Приложение № 1 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИ, 
назначена на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване 
на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби 
 
 За отчетния период Комисия по стипендиите, назначена със Заповед № ДЗ-
30/12.02.2016 г. на кмета на Община Раковски е организирала и провела една конкурсна 
сесия, в резултат на която е отпуснато едно еднократно финансово подпомагане и една 
годишна стипендия, както следва: 

В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за осъществяване 
на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби на 18.04.2016 г. комисията е 
обявила конкурсна сесия за кандидатстване и подаване на искания за стипендии и 
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финансово подпомагане по Наредбата – ІІІ сесия до 15 септември (септемврийска 
конкурсна сесия), съгл. чл. 20, ал. 4 от Наредбата. Срокът за подаване на документи в 
Деловодството на Община Раковски, която е с краен срок за подаване на документи 
15.09.2016 г. 

В септемврийската сесия за 2016 г. са подадени два комплекта документи. 
- Искане с Вх. № 94Т-579-1/ 12.09.2016 г. от Татяна Янкова Изевкова 
- Искане с Вх. № 94Д-46-1/ 25.04.2016 г. от Даря Серафимова Пеева-Хамбарлийска 

 
След оценка и подбор на същите, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени 
дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 150 лв. на лицето Петя Миткова Пачова, 
спечелила II-ра награда в I-ва възрастова група, в направение „пиано-дует” на 16-тия 
Национален музикален конкурс „Милчо Петров” в гр. Пловдив, а на основание чл. 18, ал. 5 от 
Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 
младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала сума в размер на 840 лв. /две 
минимални работни заплати/ на лицето Екатерина Милкова Хамбарлийска, участвала през 
последната година на различни национални състезания, както следва: 3-то място в 
категория до 55 кг. на Национално първенство по карате Шинкиокошин за деца през м. май 
2015 г. в гр. Пловдив, 1-во място в категория + 55 кг. на Национална купа „България” през м. 
ноември 2015 г. в гр. Русе, както и 2-ро място в категория до 65 кг. на Национално първенство 
по карате Шинкиокошин за кадети и кадетки през м. март 2016 г. в гр. Димитровград.  
 
 

Решенията на комисията са публикувани на официалната интернет страница на 
Община Раковски – www.rakovski.bg и в информационния център на Общинска 
администрация – Раковски в срок, съгласно Наредбата. 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Така, колеги понеже предстои тежка точка. Десет минути почивка. 
 
 

/13:27 – Начало на почивката/ 
                                                            /13:40 – Край на почивката/ 
 

 
г-н Георги Лесов: Колеги, моля да заемете местата си! Надявам се, че свежият въздух отвън 
Ви подейства ползотворно, събрахте сили. И осма точка от Дневния ред: Докладна записка 
с Вх. № 582/10.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2017 г. 
Г-н Петър Антонов – младши, моля за становище на Вашата Комисия! 
Г-н Петър А. Антонов: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по Бюджет и финанси, 
разгледа Докладна записка на г-н Кмета и дава предложение Бюджет 2017 г. на Община 
Раковски да бъде приет. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Антонов! Колеги, вчера имаше доста дебати по великия 
бюджет. Г-н Кмета днес е тук. Г-жа Бакова - ресорният заместник - кмет, който се занимава 
с финансите на Общината, също е тук и могат да отговарят на всички въпроси.  
г-н Стефан Марушкин: Уважаеми дами и господа, искам да Ви поздравя за ползотворната 
сесия. Искам да изразя думи на благодарност към Община Раковски за предвидените 
средства във връзка с изграждането на военен паметник на загиналите във войните от град 
Раковски. Ако ми позволите в рамките на една – две минути да ви запозная с това, което 
сме направили до мемента. Във финансово отношение сме събрали 30 000 лв. за 
изграждането на паметника. 12 000 лв. от Народния комитет, 3 000 лв. от юлската сесия и 
около 13 000 лв. имаме събрани от дарение и 2 500 лв. в натура. Като с тези средства 
Общината имаше възможност да сключи договор със строителна фирма и със 
скулптурите, които ще изграждат паметника. Така, че двете неща вървят успоредно. Като 
строителните дейности доста са напреднали и са почти на финална база, като груб 
строеж. Остава горната част  на паметника  да бъде изградена. Скулптурната част и тя се 
работи. Мойта молба е, тъй като все пак, нали това ще стане едно, че е скъпо - около 50 000 
лв. се влагат. Молбата ми е, ако тези средства, които са предвидени в бюджета за 
видеонаблюдение. Нали, ако има възможност за една камера е хубаво по някакъв начин да  
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се амбицират, защото първо това е светило. Има много хора, които се гордеят с един 
графит или с нещо да го нацапат. Недай си Боже да счупят някакви плочки или нещо от този  
род. Тъй че в тази връзка смятам, че едно видеонаблюдение е неоходимо и така до някъде 
ще запази това, което се изгражда с толкова труд. Другата ми молба е, тъй като смятахме 
да икономишем такива средства, ако към Общината има нали, отдел „Озеленяване”. Сега, 
все пак тази площ, която е там около паметника, идеята ни е едно подходящо озеленяване и 
ние също ще се включим. Поне колегата е обещал канадски дъбове. 
г-н Павел Гуджеров: Колко броя е обещал?  
г-н Стефан Марушкин: Колкото кажете. И 100 и 150, няма проблем да се подготви. Значи… 
разговаряхме с хора, които се занимават с озеленяване, казаха, че при самото поставяне 
на дърветата означава, че трябва да има отнякъде да се полива. И може би, едно 
подходящо озеленяване, действително да стане като място за поклонение, както го има на 
различни места. И надяваме се, че в рамките на близките два-три месеца, ще 
финализираме работата по паметника. Тъй като, нали цялата стойност на паметника  е 
около 48 000 лв. Ние продължаваме с дарителската кампания. Молбата ми е, ако не 
достигнат 2-3 хил. лв., Общината да ни помогне. Нали, ще намерим някакви резерви, за да 
бъде завършен и всички да присъстваме на откриването му. Защото това също ще е финал 
и най-важната част от честването на 50 годишнината на град Раковски. Смятам, че го 
дължим на нашия достоен град. Благодаря Ви за вниманието!  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви и аз! И искам да се възползвам от правото си на водещ, да 
задам един въпрос, който от известно време, така ме гложди отвътре. Всеки път като се 
срещнем, казвате, че има дарители в натура. И ми е интересно кои са тия дарители и какво 
точно даряват? 
г-н Стефан Марушкин: Значи… единият бетоновъзел, който е от Раковски е дарил 15 кубика 
бетон, което е около 1 500 лв. в стойност. Другия бетоновъзел дари 6 кубика бетон. Фирма 
„Парметал” в Стряма, дариха половина от плочите и половината от бордюрите. Отделно, 
надяваме се, че лепилото за лепене на гранита…правим постъпки да бъде дарено. За това 
ще се уточним с изпълнителя, защото има изисквания към тези лепила. 
г-н Павел Гуджеров: Помня, че имаше някакъв казус с гранита, там? Какво се случи? 
г-н Стефан Марушкин: Ние проверихме на… Аз ходих там в Белозем, там където има…Най 
качествения гранит, италиански е 200 лв. квадрата, което е нещо, просто… като са 85 
квадрата чисто, а трябват поне 90 квадрата. Поне този, който сме го намерили и за който 
казват, че ще дадът документ, нали че няма след една година да посивее или да стане 
някакъв такъв е на 70 лв. Това е уверението, като само за гранита. А отделно за работата… 
г-н Павел Гуджеров: А паметните плочи на по-късен етап ли ще са или заедно вървят? 
г-н Стефан Марушкин: Плочите също…, за тях също сме провели разговор. Вече, тъй като 
строителната фирма сключва, нали договорите с тях. Хората, които ще изпълняват в 
момента сме разговаряли с тях, подготвят проекта на самите плочи. Защото там също 
изникват въпроси. Значи тази плоча, която ще е с най – много имена, ще бъде на три колони. 
Дали да се направи с четири плочи – три вертикални и една хоризонтална, където ще пише 
„Списък на загиналите” и т.н., и начина на хващане на плочи. Дали с анкери, дали ще се 
лепи. Защото това са доста важни въпроси. Но те ще се уточнят в движение. Тази фирма, 
която сме се разговаря с нея, се занимава с гравиране, защото искам да кажа и на… 
общинските съветници. Всеки се е занимавал, нали по една или друга причина да прави 
паметна плоча. Тези, които изчукват буквите взимат по лев на буква. А това са 230 души, по 
50 символа на всеки, излизат само заради изсичането на буквите, някъде към 13-14 хил. 
лева, ако минем на този вариант. Докато на гравирането искат 0,16 ст. на кв. см, което така 
като се сметне площа на осемте плочи – смятаме, че ще е по-евтино и ще има еднаквост 
на всички плочи, като изпълнение. По тоя въпрос, специално за захващането също е от 
значение. Тъй като сме на тази тема, дано не ви отегчавам. Вчера, така споделих го пред 
Комисията, имам една такава идея, ако я възприемете. Тъй като доста граждани се 
обърнаха към нас. Тъй като е военен паметник има доста хора, които са загубили по една 
или друга причина синовете си, докато са служили в редовете на българската армия. И 
задода въпрос: - „Сега нашите деца ще бъдат ли изписани там”. А закона за военните 
паметници строго е регламенторал тези неща. Но наскоро в нашия вестник „Българско 
войнство”, така прочетохме в населено място, нали са направили отделна плоча, нали на 
тези, които са загинали в мирно време. А ние имаме летец. Поне за 7-8 се сещаме, тъй че 
на по-късен етап, бихме могли да помислим дали може да се постави една плоча на тези 
хора, които са загинали в мирно време като военнослужещи. И смятам, че могат да имат 
отделно място на този паметник.  
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г-н Павел Гуджеров: А в крайна сметка позволява ли закона за военните паметници, да бъде 
там сложена? 
г-н Стефан Марушкин: Значи, тъй като за мен въпроса е важен въпроса, ще го поставя на … 
нали там на тези… поне в централния съвет на „Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва”, нали дали това ще противоречи със закона за военните паметници. И 
след като на някои места, нали вече хората са ги открили и никой не е поставил на въпрос. 
Тъй като, то не е противоречие, но просто ще се запише, че това е списък на загиналите 
служили в българската армия. Нали, сега това е пак като казус, ще се провери да не стане 
някой… Помните в Чалъково там за… дискутирахме. Само за тази категория, казах Ви, няма 
законово решение. Поставили сме го, защото много хора са го поставяли, така на въпрос. 
Докато държавата не го реши, ние не трябва да създаваме пък практитки, които нали, така 
ще противоречат със закона. Благодаря Ви за вниманието! 
г-н Георги Лесов: Г-н Стрехин? Изчакайте само… 
г-н Любомир Стрехин: Вие всички знаете, че ситуирането на военния паметник ще стане на 
централната част на града, именно до пощата. Моето предложение е както беше 
проведен конкурс за построяване на площад „България” в Генерал Николаево, нека тази 
площ, който е около бъдещия военен паметник, да се разработи. Защото около него, още 
онзи ден директора на… тази гимназия, дойде при нас и също пита: - „Какво ще се 
използва”. Иска да се направи там малък паркинг, също искаме да се засадят дръвчета, да 
се изгради такава система за поливане. За туй, че смятам, че това место е неоходимо да 
се разработи от специалисти. Нека както този конкурс, там за площада в Генерал 
Николаево, същото това место да се прегледа. Защото там има канал, който е само на 7-8 
метра от самия паметник. Сами разбере, че по време на честването на самия паметник - 
откриването, вероятно ще бъде много тържествен. Но нека да мислим и за останалите 
времена, когато до паметника трябва да бъде изключително приветливо. Това е моето 
предложение, нека това место да бъде следващия площад „Съединение” – символ на 
мястото меджу двата квартала, които през 50 години, двата квартала се обединиха в гр. 
Раковски. В името на Съюза на ветераните от войните в Община Раковски, благодаря за 
съдействието на Общиснксия съвет, за разбирането и да се надяваме в навечерието на 
майските празници, след изборите съответните държавни лица, да дойдат тук с нашата 
администарция и целия патриотичен свят на гр. Раковски, да окриеме този военен 
паметник. Благодаря Ви! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Стрехин! Г-н Кмете? 
г-н Павел Гуджеров: Благодаря! 
г-н Павел Гуджеров: Уважаеми господа, колкото до озеленяването, това е нещо, което ние 
ще си поемем. Имаме си служителите в администрацията, които ще го свършат. Относно 
камерите там също не е невъзможно. Имаме го заложено в бюджета. Би могло да стене. 
Дори не е лошо да помислим, ако и Вие сте на това мнение, може и пейки да се монтират 
– две, четири…Което да е подходящо място за отдих, както казахте и за поклонение. Колкото 
до близостта с канала, да не прозвучи грубо ама…да сте мислили, когато сте избирали 
място и Вие и предходния Общински съвет. Това, което го искахте, мисля, че мога да го 
поема като ангажимент и да свършим. Колкото, ако не стигнат 2-3 хил. лева, аз съм 
сигурен, че Вашите усилия и Сдруженията, които представлявате, ще положите усилия и те 
ще бъдат събрани. Но ако се наложи, ще се постараем и там да подкрепим. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси, мнения? 
г-жа Ралица Сатанска: Аз имам въпрос!  
г-н Георги Лесов: Заповядай! 
г-жа Ралица Сатанска: Виждам, че са заложени 250 хил. за Стряма, за детска ясла. Смисъл, 
вече готов ли ние е проекта и ако може само да ни кажете, колко деца биха настанени в 
това разширение и колко групи ще има там? 
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете? 
г-н Павел Гуджеров: Проекта е наличен. Относно спецификата, вече ще Ви каже…. 
г-жа Татяна Бакова: Една яслена група има. Само, ако  може да допълня  - проекта е готов 
2016 г. Това, което ще включва разширението на детската ясла е спално помещение, 
помещение за игра, кухненкси блок – стандартна яслена групичка. По наредба, могат да 
пребивават 18 деца. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Удовлетворява ли Ви това, г-це Сатанска? 
г-жа Ралица Сатанска: Да! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Г-н Пенсов? 
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г-н Стефан Пенсов: За спорта, в частност за футбола, до болка познат. Има ли възможност 
тези субсидии да се качат малко нагоре. Има ли изобщо такава, защото вече стана 
банално.  
г-н Георги Лесов: Аз мисля, че се видя, че им стигат тия пари. Тая година се справиха.  
г-н Павел Гуджеров: Всеки клуб има Управителни съвети, които би трябвало малко да си 
влезнат в ролята и да се постарят да съберат някакви странични източници. 
г-н Стефан Пенсов: Спонсорство? 
г-н Павел Гуджеров: Примерно. 
г-н Стефан Пенсов: Освен да питаме кмета на с. Белозем - г-н Тачев. Как да се справим с 
тая ситуация? 
г-н Иван Тачев: На четири очи. 
г-н Стефан Пенсов: За Стряма има гласувани 1 500 лв. Миналата година, алармирах пак 
са гласувани 1 500 лв., а отбора не участва. Миналата година отбора не е играл. Тая година 
пак отбора няма да играе и тия пари се гласуват два пъти, две години по ред.  
г-н Павел Гуджеров:  Ако вземат за заиграят!  
г-н Павел Гуджеров: Г-н Кмете, какво ще клажете, че нямат мерак да играят ли или? 
г-н Васил Черпелийски: Ами аз искам да кажа, че миналата година, които са гласивани, те 
са си изразходени. На по-късен етап се отказаха да играят. Нека  тези пари да си останят за 
Стряма. 
г-н Стефан Пенсов: Миналата година са събирани пари четири пъти за топки само, отделни 
пари за екипи. Които … трудно е да се събират. Другото, което превоза се плаща.  
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете? 
г-н Павел Гуджеров: Ами аз пак ще кажа, имате много серизони хора, които са се 
доказали в миналото в Управителните съвети. Не е лошо и към тях да се обърнете. Мисля, че 
субсиядията от Общината никак не е малка. Малко да се активизират и те и да Ви помогнат. 
г-н Стефан Пенсов: Мисля, че субсидията е прекалено малка, ако гледаме реално. Защото 
само да заплатиш съдийството на толкова мачове, 300 лв. на мач… Тия 2 500 лв. не стигат за 
нищо! 
г-н Павел Гуджеров: А на Белозем кмете, колко е  субсидията? 
г-н Стефан Пенсов: 3 000 лв. 
г-н Павел Гуджеров: Обменете опит с тях опит, как се справят. Може да споделят добра 
практика.  
г-н Георги Лесов: Г-н Тачев, ако… имате желание на един граждански договор, да изнесете 
малко лекторски… Как се управлявая един клуб. Колеги, други въпроси? Г-н Антонов?  
Г-н Петър М. Антонов: Не. 
г-н Георги Лесов: Не? Иксахте там някаква корекция да бъде направена в изписването? Г-н 
Узунов? 
г-н Виктор Узунов: Аз имам забележка точно относно вписването, тъй като когато дойде 
време да се гласува, се гласува бюджета. Господата които ги изписват перата, да ги 
изписват както трябва. Примерно както е писано DVR за „Петър Парчевич”, значи там да 
пише, че това е все пак поръчка, която е с камери с окабеляване, с услуги на хората. 
Излиза малко едно… писали там …искат ги от дирекцията сигурно, ние ги пускаме, нали в 
Докладна записка. 
г-н Павел Гуджеров: А г-н Узунов, конкретни предложения как да бъде изписано, имате ли? 
г-н Виктор Узунов: Да, да бъде по подробно описано… 
г-н Павел Гуджеров: Не, конкретно сега имате ли предложения как да бъде изписано? 
г-н Виктор Узунов: Ако Божидар знае на…. 
г-н Георги Лесов: Г-н Земярски? 

 
 

/ 16:10 – г-н Стефан Марушкин и г-н Любомир Стрехин – илзизат от залата/ 
 
 
г-н Божидар Земярски: Извиняваме се за допуснатата грешка. Значи вмество Записващо 
устройство DVR за ПГ „Петър Парчевич”, искам да го променя на Система за 
видеонаблюдение. Тъй като включва и DVR, камери и окабеляване и монтаж. 
г-н Павел Гуджеров: Съгласно забележката на г-н Узунов, г-жа Бакова ще изпрати писмо -
строга нота до всички второстепенните разпоредители за правилно изписване и детайлно 
на нещата, които заявяват. 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. Първи път, втори път. Гласуваме 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 16       
Против: 2          
Възд.се: 3                                
 
                
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 – 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. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

/ АПЛОДИСМЕНТИ / 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 279 

 
     Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2017 г. 

 
На основание: чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка със чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА и в изпълнение разпоредбите на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ - 2017, 
Постановление №374 от 22 декември 2016 година за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2017 година, чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14 април 
2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
1. Приема Бюджета на Община Раковски за 2017 година, както следва: 

/лв./ 
I. ПО ПРИХОДА – справка прилож. № 1 18 192 428 
I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ В Т.Ч: 8 474 528 
           – Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 7 769 389 
           - Собствени приходи на ВРБ 36 550 
           - Временно съхранявани средства        -113 

696 
- Чужди средства ВРБ            -3 

582 
           - Преходен остатък от 2016 г. 785 867 
I.2. ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В Т.Ч.: 

9 717 900 

           – Данъчни приходи 1 592 000 
           - Неданъчни приходи 2 677 075 
           - Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:  1 431 000 
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 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 51 700 
           - Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.: 343 300 
           - Отчисления по  Закона за управление на отпадъците -115 280 
          -Трансфери  м/у бюдж. с/ки и с/ки за средства от ЕС -50 000 

- Възстановени суми по временна финансова помощ на МИГ-Раковски 30 000 
           - Погашения по дългосрочни заеми -60 360 
           - Преходен остатък от 2016 г. 3 818 465 

 
II. ПО РАЗХОДА 18 192 428 
II.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – справка прил.№ 2 8 474 528 
II.2 ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД – справка прил.№ 3 251 094 
II.3. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – справка прил.№ 4 9 466 806 
ІІІ. БЮДЖЕТНО САЛДО 0 

 
 

1. Утвърждава разчета за финансиране на капиталовите разходи през  2017 г. на 
Община Раковски по обекти, дейности, параграфи и източници на финансиране 
съгласно справка прилож. № 5 в общ размер на 4 561 697 лв.  

1.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 
343 300  лв., съгласно справка прилож. № 7. 

 
1.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи(§§40-00), съгласно справка прилож. № 8. 
 
2. Утвърждава разпределението на  преходния  остатък към 31.12.2016 г. по бюджет 2017 г., 

както следва: 
      - Остатъкът в Делегираните от държавата дейности в размер на 785 867 лв.  съгласно  
справка прилож. № 9; 

- Остатъкът в Местните дейности в размер на 3 818 465 лв., както следва: 
- По Прихода: 
- Погашения по дългосрочни заеми по §§83-82 (-) 60 360 лв. 
- Трансфери  м/у бюдж. с/ки и с/ки за средства от ЕС §§62-02 (-)50 000 лв 
- По Разхода: 
- по дейност 431„Детски ясли ” §§52-06– 100 000 лв. 
- по дейност 603„Водоснабдяване и канализация” §§52-05– 28 080лв. 
- по дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” §52 –   

2 483 682лв. 
- по дейност 622 „Озеленяване” §52 – 37 370лв. 
- по дейност 623 “Чистота” – 151 530 лв 
- по дейност „Разходи за лихви” 2910 по §§2224 – 21 333 лв 
- по дейност “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” – 886 110 лв. 

  
3. Определя за второстепенни разпоредители с бюджет през 2017 г.: 
      - ПГ “П.Парчевич” – гр.Раковски; 
         - ОУ “Хр.Ботев” – гр.Раковски; 
         - ОУ “Хр.Смирненски” – гр.Раковски; 
 - ОУ “Гео Милев” – с.Белозем; 
         - ОУ “Отец Паисий” – с.Стряма; 
         - ОУ “д-р Петър Берон” – с.Чалъкови; 
         - ОУ “Хр.Ботев” – с.Шишманци; 
 - ДГ “Щастливо детство” – гр.Раковски; 
         - ДГ“Детелина” – гр.Раковски; 
         - ДГ “Иглика” – гр.Раковски; 
         - ДГ “Първи юни” – гр.Раковски; 
         - ДГ “Радост” – с.Стряма; 
         - ДГ “Синчец” – с.Белозем 
         - ПГСС – с. Белозем 

4. Утвърждава трудовите разходи за 2017 г. на персонала, зает в  делегираните от 
държавата дейности съгласно справка прилож. №10. 
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5. Утвърждава трудовите разходи за 2017 г. на заетите в местните дейности съгласно 
справка приложение № 11. 
 
6. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 
 
6.1 Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане на социално слаби 

граждани -  27 000 лв., в т.ч. 2 500 лв. финансова подкрепа  за дейността на Центъра за 
домашни грижи на Каритас Витания в гр.Раковски; 2 000 лв. за подпомагане на 
дейността на социалната кухня към Католическа енория “Свети Франциск от Асизи” 
с.Белозем и 2 000 лв за Сдружение с обществено полезна дейност “Сърце Исусово” – 
гр. Раковски. 

 
6.2. Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане разходите за погребения 

на социално слаби и самотни жители от Общината – 1 000 лв; 
 
6.3. Утвърждава разходи за представителни цели, както следва: 

- Кмет на Община – 6 000 лв.; 
- Председател на Общински съвет – 2 500 лв.; 
- Кмет на  Кметство Белозем -  400 лв.; 
- Кмет на  Кметство Стряма -   400 лв.; 
- Кмет на Кметство Чалъкови - 300 лв. 
- Кмет на Кметство Шишманци-  300 лв. 
- Кмет на Кметство Момино -      300 лв. 
- Кметски наместник  Болярино-  300 лв. 

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

субсидия за читалищата за сметка на собствените приходи на Общината  в 
размер на  35 000 лв., разпределени както следва: 

 
№ ЧИТАЛИЩЕ СУМА В Т.Ч. 
1 НЧ “Хр.Ботев” – с.Болярино 850  
2 НЧ “П.Мандажиев” – с.Момино село 2 250  
3 НЧ “Св.Св.Кирил и Методий” – 

с.Шишманци 
3 360 1290 лв. по програма 

“Глобални библиотеки” 
4 НЧ “Хр.Ботев” – с.Чалъкови 4 250  
5 НЧ “П.Б.Бакшев” – гр.Раковски 2 750  
6 НЧ “Просвета” – с.Белозем 3 500  
7 НЧ „Честолюбие” гр. Раковски 2 000   
8 НЧ “Хр.Ботев” – с.Стряма 4 670 1290 лв. по програма 

“Глобални библиотеки”  
9 НЧ “Св.Св.Кирил и Методий” – 

гр.Раковски 
11 370 

 
1290 лв. по програма 
“Глобални библиотеки”  

 
 

6.5. На основание чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за физическото  
         възпитание и спорта, утвърждава субсидия за спортните клубове, 
         регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в 
         размер на 29 000 лв., разпределени, както следва: 
                   
№  Спортен клуб Размер на субсидията /лв./ 
1 ФК Раковски 2011                            11 500 
2 ФК Секирово                              2 500 
3 ФК Раковски                               1 500  
4 ФК “Вихър” с.Белозем                              3 000 
5 ФК Стряма 2001                              1 500 
6 ФК Момино                              1 500 
7 СК “Ин-Ян” - Раковски                              2 000 
8 СК “Рефлекс”- с.Белозем                              1 500 
9 Волейболен клуб - Раковски                              1 000 
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10 Тенис клуб - Раковски                              1 000 
11 СК Раковски - баскетбол                              2 000 
12 СК Пашкулов - бокс                              1 000 
 ОБЩО                            30 000 

 
         Субсидиите  могат да се използват за заплащане на такси по картотекиране,  
         съдийски такси, закупуване на екипировка, транспортни разходи, разходи за 

охрана, наеми, за медикаменти, храна и други. 
 Средствата да бъдат предоставени само на тези спортни клубове, които са  

представили  отчета за изразходената субсидия през 2016 година в определения с 
решението на ОбС срок. 

         Общински съвет задължава председателите на спортните клубове до 31.01.2017 
година да представят отчет за предоставените им и изразходени през 2016 г. 
средства. 

 
6.6. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална 

закрила за деца и младежи с изявени дарби определя стипендии в общ размер на 
5 000 лв. 

 
7. Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на заплащане на транспортните 

разходи в размер до 85 % от стойността на документите, удостоверяващи 
извършването им съгласно справка прилож. 12. Възлага на кмета на общината 
периодично да актуализира списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни 
разходи. 

 
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейски съюз, 

съгласно справка прилож. прилож. 13 
 

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности за периода 2017, 
2018 и 2019 г., съгласно справка прилож. 14 

 
12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2017 год.   0 лв 
 12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. – 467 880 лв. 
 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи (6 567 500 лв.), които 
могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на общината, като наличните 
към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 
помощи и дарения; 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи (8 566 300 лв.), които могат 
да бъдат поети през 2017 година като наличните към края на годината поети ангажименти за 
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за 
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

15.  Утвърждава размера на просрочените вземания на Община Раковски, съгласно 
      справка прилож. 15 за  2017 г.  
       На основание чл. 111, б. “в” от Закона за задълженията и договорите Общински съвет 
дава съгласие несъбираемите вземания  да бъдат отписани от баланса на Общината. 

 
16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
      16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
      16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите; 
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 16.3. Да се разпорежда с резервния бюджет, плануван по бюджетна дейност 2998 

“Резерв за непредвидени и неотложни разходи” §97-00. 
 
18. Възлага на кмета: 
      17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
      17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
      17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
      17.4. Да информира Общински съвет за извършените промени по чл. 125, ал. 1 от 
Закона за публичните финанси. 
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет: 
      18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 
по-късно от края на 2017 година; 
      18.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за 
публичните финанси; 
      18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 
им по решение на Общинския съвет. 
 
19. Упълномощава кмета: 
      19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансиране им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие.  
      19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 
 
20. Приема за сведение справка прилож. № 6 – Текущи ремонти. 
 
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

приложение справка прилож. № 17. 
 

      
МОТИВИ: В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация Общинският съвет приема първоначалния 
годишен бюджет на Общината. 

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Раковски Ви предлагам за приемане и утвърждаване  бюджета на Община 
Раковски за 2017 година ведно с необходимата документация: 

- Проект за бюджет по пълна бюджетна класификация, с обяснителна записка към 
него: Приложение   №1 Приходи, Приложение №2 Разходи за Делегирани от 
държавата дейности, Приложение  №3 Дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности, Приложение №4 Разходи за местни дейности        

- Приложение №5 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Раковски за 2017 година; 

- Приложение №6 Справка за текущите ремонти, включени в проектобюджета на 
Община Раковски за 2017 година; 

- Приложение №7 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 
утвърдена с чл. 51 от ЗДБРБ-2017; 

- Приложение №8 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от 
приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
съгласно чл.127, ал.1 от ЗПФ 
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- Приложение №9 Разпределение на преходните остатъци в ДДД по дейности и 
разпоредители по Бюджет-2017; 

- Приложение №10 Справка за утвърждаване на трудовите разходи в Делегираните 
от държавата дейности по Бюджет-2017; 

- Приложение №11 Справка за утвърждаване на трудовите разходи на заетите в 
местните дейности по Бюджет-2017; 

- Приложение №12 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни 
разноски;  

- Приложение №13 Индикативен годишен разчет за 2017 година за приходите и 
разходите на сметки за средства от Европейския съюз; 

- Приложение №14 Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза; 
- Приложение №15 Справка за просрочените вземания; 
- Приложение №16 График за просрочени задължения за 2017 год. 
- Приложение №17 Протокол от публично обсъждане на Проектобюджета за  2017 

година.         
 

 
 

 
 
г-н Георги Лесов: Точка девета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 586/17.01.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на 
помещения в здравно заведение – частна общинска собственост. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми колеги, Комисията 
разгледа Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски, да одобри отдаването под наем на поемещение за лекарски кабинет, който в  
кв. Секирово за срок от пет години. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, 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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 280 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отдаване под наем на помещения в здравно заведение – частна общинска 
собственост. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от ЗОС и чл. 20, ал. 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.  Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем на ЕТ “Д-р Цонка 
Карагьозова – АИППМП”   следните помещения частна общинска собственост, а именно: 
- лекарски кабинет с площ 12 кв. м. и чакалня и спомагателно помещение с площ от 16,10 
кв. м., с обща площ от 28,10 кв. м., находящи се на първи етаж от поликлиника в кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
3. Отдаването под наем е за срок от 5 /пет/ години. 
4. Съгласно чл. 2, т. 5 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти – общинска собственост, определя наемна цена от 2.00 лв. /два лева/ на квадратен 
метър на месец, без ДДС. 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия по 
сключването на договор. 
 
        
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило заявление с Вх. № 94Ц-101-
1/23.12.2016 г. от ЕТ “Д-р Цонка Карагьозова – АИППМП”, ЕИК 115145159, със седалище и 
адрес на управление в гр. Раковски, ул. “Люлин” № 28, с което е заявено желание за 
ползване чрез отдаването под наем на лекарски кабинет с площ 12 кв. м. и чакалня и 
спомагателно помещение с площ от 16,10 кв. м., с обща площ от  28,10 кв. м., находящи се 
на първи етаж от поликлиника в кв. Секирово, гр. Раковски. 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Така! Точка десета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
588/18.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване на територията на община Раковски.   
Г-н Ячев, отново Вашата Комисия е водеща? 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната записка на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да одобри списъка 
с имоти общинска собственост за отдаване под наем на животновъдите и техните 
сдружения за общо и индувидуално ползване. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Г-н Тачев? 
г-н Иван Тачев: Само да напоня на Вас, за да уведомите администрацията. Един човек, 
който от десет години ни трови, Александър Александров, че няма животни. Нека да са 
наясно, ходарата да нему дават мера. 
г-н Павел Гуджеров: Не е лошо кмете, да го кажете на Комисията. 
г-н Георги Лесов: Ами, аз не вярвам да дойде да иска пасища, при условие, че няма 
животни. Колегите на г-н Ячев, ще го надушат бързо. Добре, благодаря! Колеги, въпроси? 
Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21     
Против: 0          
Възд.се: 0                 
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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. Виктор Петров Узунов – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 281 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване на територията на община Раковски. 

На основание: чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал.1, ал. 2 ал. 4 от 
ЗСПЗЗ 

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

Р Е Ш И:  
 
1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища и мери на територията на Община 
Раковски, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделски 
парцели, за общо и индивидуално ползване под наем на земеделски стопани и/или техните 
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни и 
животновъди, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние. 
2. Одобрява списъците на общинските пасища и мери на територията на Община 
Раковски, за общо и индивидуално ползване, разпределени по землища и площ с 
категории съгласно Приложение № 1 
3. Приема Годишен план за паша на общински пасища и мери за стопанската 2017-2018 г., 
съгласно Приложение № 2 
4. Определя правила за ползване на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2017-2018 г., 
съгласно  Приложение № 3 
5. Определя задълженията на Община Раковски и на ползвателите за поддържането на 
пасищата и мерите от ОПФ, както следва: 
 
5.1. Задължения на Общината: 
     1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
     2. Да предостави информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
 
5.2. Задължение на ползвателите: 
    1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
    2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да  не 
ги използват за не земеделски нужди. 
     3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 
други отпадъци. 
     4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 
     5. Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 
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     6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
     7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 
     8. Да не се извършва паша нещем и без пастир. 
     9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
    10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
    11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи. 
    12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
    13. Да не изграждат постройки с траен статус в пасищата и мерите. 
    14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
    15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, 
или да ангажират и изрично посочат друго лиже, което да извършва това от тяхно име и за 
тяхна сметка. 
    16. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 
растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с 
общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с 
кмета или кметския наместник на населеното място. 
   
                   
МОТИВИ: Съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи Общински съвет ежегодно определя с решение пасищата и мерите за общо и 
индивидуално ползване, размера и местоположението им, както и правилата за ползването 
им. С решение Общински съвет приема Годишен план за паша, съгласие за предоставяне 
на мери, пасища за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на 
Общината и на ползвателите за поддържане на пасищата и мерите. 
    Списъкът, правилата за ползване на пасища и мери от ОПФ се обявяват в интернет 
страницата на общината. 
 

Приложение № 1 
 

Списък на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване от ОПФ за Община Раковски за 
стопанската 2016-2017 г. 

      
Кадастрален 

номер на 
имот 

Площ/ 
дка 

Местност Категори
я 

Землище Община 

      
000010 3,710 ЗЛАТНА БАХЧА ІV Раковски Раковски 

000036 74,823 ТЕПИКОВА КОРИЯ V Раковски Раковски 

000094 18,479 СТАРА БОКЛОДЖА ІV Раковски Раковски 

000099 3,000 СТАРА БОКЛОДЖА ІV Раковски Раковски 

000155 7,343 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
000172 2,296 СТАРА БОКЛОДЖА ІV Раковски Раковски 
000176 6,909 БОДУШКА МОГИЛА ІV Раковски Раковски 

000247 2,868 БОШНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 
000248 4,461 БОШНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 
000254 4,710 БОШНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 

000295 21,611 БЕЛНЕРЕ V Раковски Раковски 

000296 3,327 БЕЛНЕРЕ V Раковски Раковски 
000301 7,889 БЕЛНЕРЕ V Раковски Раковски 
000302 14,514 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
000303 18,005 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
000305 3,561 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
000309 5,139 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
000338 3,405 КЕРИНИЯТ V Раковски Раковски 
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КРУШАК 
000381 2,973 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
000390 3,648 БИЛЮЦИТЕ ІV Раковски Раковски 

000398 7,003 ТЕПИКОВА КОРИЯ V Раковски Раковски 
000489 3,071 БОШНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 

000503 35,181 БОШНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 

000535 7,664 СТАНЧЕВА 
МОГИЛА 

ІV Раковски Раковски 

000578 3,335 ДРЕНАЦИТЕ ІV Раковски Раковски 

000589 21,114 БОШНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 
000647 3,707 ГИЕВИЯ САЙ ІV Раковски Раковски 
000663 13,412 ЗЛАТНА БАХЧА ІV Раковски Раковски 
025057 4,304 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 

025059 9,393 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 
025062 5,776 ГЕРСЕВОТО ІV Раковски Раковски 

139100 5,451 УЗУНДЖА ІV Раковски Раковски 
400023 7,051 ПАШАЛЪКА V Раковски Раковски 
400026 14,634 ПАШАЛЪКА V Раковски Раковски 

400051 45,521 ПАШАЛЪКА ІV Раковски Раковски 

400075 4,454 ПАШАЛЪКА ІV Раковски Раковски 

400119 10,263 ПАШАЛЪКА V Раковски Раковски 

700018 20,187 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 

700019 6,999 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 
700037 5,292 ГЕРЕНЧА V Раковски Раковски 

700041 6,434 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 
700077 10,042 ГРЪСТЯТА ІV Раковски Раковски 
700086 3,867 КОДЖА КОРИЯ ІІІ Раковски Раковски 

700087 2,821 КОДЖА КОРИЯ V Раковски Раковски 

700091 7,161 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 
700166 37,629 КАМБУРКА ІV Раковски Раковски 

700176 11,166 КАЗАЛДЖАНЕ ІV Раковски Раковски 
700179 4,504 ДАРБОАЗА ІV Раковски Раковски 

700191 6,610 ГОЛЯМ БИЕЛАН ІІІ Раковски Раковски 

700203 21,476 СЛИВКАТА ІV Раковски Раковски 

700254 9,899 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700256 40,634 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700258 26,936 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700262 13,256 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700263 44,646 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700265 15,065 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700276 9,123 ЛАПЧИЙКА ІV Раковски Раковски 

700290 22,611 ГРЪСТЯТА ІV Раковски Раковски 

700332 6,3 КАРАТОПРАК ІV Раковски Раковски 

700340 9,324 АМЗЪ КЕЛЕМЕ V Раковски Раковски 

700343 65,241 АМЗЪ КЕЛЕМЕ V Раковски Раковски 

700345 18,486 АЛИЧАУШКА V Раковски Раковски 

700347 10,252 КАЗАЛДЖАНЕ ІІІ Раковски Раковски 

700348 30,551 КАЗАЛДЖАНЕ ІІІ Раковски Раковски 

700359 13,909 КАРАТОПРАК ІV Раковски Раковски 

700362 25,805 МЕРАТА ІV Раковски Раковски 

700363 20,516 ГОЛЯМ БИЕЛАН ІІІ Раковски Раковски 

700365 16,621 ГОЛЯМ БИЕЛАН ІІІ Раковски Раковски 
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700371 14,183 МЕРАТА ІІІ Раковски Раковски 

700372 22.208 ЯЧЕВ БРЯГ ІІІ Раковски Раковски 

700418 5,694 ЛАПЧИЙКА ІV Раковски Раковски 
700437 15,918 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 

700455 8,065 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 
700494 6,005 КАМБУРКА V Раковски Раковски 

700498 3,028 ГЕРЕНЧА ІV Раковски Раковски 
700501 7,661 ГЕРЕНЧА ІV Раковски Раковски 
701001 2.913 БОЗАЛАН V Раковски Раковски 

701004 3,249 БОЗАЛАН V Раковски Раковски 
701017 4,163 БОЗАЛАН V Раковски Раковски 

711008 2,982 МЕШИН ГЕРЕН ІV Раковски Раковски 
711018 13,720 КАРАДЕРЕ ІV Раковски Раковски 
713209 10,862 АМЗЪ КЕЛЕМЕ V Раковски Раковски 
717217 8,711 КЪЗАЛДЖАНЕ ІV Раковски Раковски 
717218 3,361 КЪЗАЛДЖАНЕ ІV Раковски Раковски 

717219 3,963 КЪЗАЛДЖАНЕ ІV Раковски Раковски 

719201 4,500 МАЛЪК СИВРИК V Раковски Раковски 
721005 2,653 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 
721011 4,548 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 

721024 2,788 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 
721029 3,835 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 
721065 4,555 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 

721072 5,064 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 
721075 7,498 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 

721080 4,489 БУМБОЛА ІV Раковски Раковски 

722404 6,872 ГОЛЕМИ БРЕСТИ ІV Раковски Раковски 
728138 9,512 ПЪРВИ РАЙОН V Раковски Раковски 
751202 5,782 БОЗАЛЪКА ІV Раковски Раковски 

753302 4,493 БАНЧА ІV Раковски Раковски 
762008 10,815 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 
000587 3,147 БОНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 

000335 5,233 БОДУШКА МОГИЛА ІV Раковски Раковски 
000023 6,173 ГИЕВИЯ САЙ ІV Раковски Раковски 

000246 8,936 БОНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 
000476 8,685 КАЗАНИТЕ ІV Раковски Раковски 
400068 42,211 ПАШАЛЪКА V Раковски Раковски 

700524 4,553 ПЛОСКА МОГИЛА V Раковски Раковски 
703205 4,541 КОДЖА ТЪРЛА ІV Раковски Раковски 

711004 4,422 МИШИН ГЕРЕН V Раковски Раковски 
717232 6,534 КЪЗАЛДЖАНЕ ІV Раковски Раковски 
724377 29,037 БРАНДЖИК ІV Раковски Раковски 

724391 49,376 ДЪЛБОК ПЪТ ІV Раковски Раковски 
724402 29,754 БРАНДЖИК ІV Раковски Раковски 

742320 3,721 ГЕРЕНЧА ІV Раковски Раковски 
746204 8,983 АВРАМОВА 

ГРАДИНА 
V Раковски Раковски 

748202 6,739 УЗУНДЖАЛАН ІV Раковски Раковски 
755102 3,523 ИЗКОРЕНЕНИ 

СЛИВИ 
ІІІ Раковски Раковски 

000715 23,225 СТАНЧЕВА 
МОГИЛА 

ІV Раковски Раковски 

400088 8,251 ПАШАЛЪКА ІV Раковски Раковски 

000203 4,653 БЕЛНЕРЕ V Раковски Раковски 
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000204 3,64 БЕЛНЕРЕ V Раковски Раковски 
000544 4,18 БОНАШКИ ГЬОЛ ІV Раковски Раковски 

068002 5,713 БРУКЛИЙКА VI Раковски Раковски 
069001 20,993 БРУКЛИЙКА VI Раковски Раковски 
069013 4,893 БРУКЛИЙКА VI Раковски Раковски 

069035 3,218 БРУКЛИЙКА VI Раковски Раковски 
070028 4,002 ДЖУГАНОВА 

МОГИЛА 
VI Раковски Раковски 

070033 3 ДЖУГАНОВА 
МОГИЛА 

VI Раковски Раковски 

070035 3 ДЖУГАНОВА 
МОГИЛА 

VI Раковски Раковски 

070038 22,494 ДЖУГАНОВА 
МОГИЛА 

VI Раковски Раковски 

700518 3,513 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 
700520 9,381 ДОМУС ГЬОЛ V Раковски Раковски 

700529 3,466 ДЖУГАНОВА 
МОГИЛА 

ІV Раковски Раковски 

ОБЩО: 1499,527     
      
      

000102 3,292 ДЕРМЕН ОДЖА ІV Белозем Раковски 

000103 11,008 ДЕРМЕН ОДЖА ІV Белозем Раковски 

000113 2,692 ДЕРМЕН ОДЖА ІV Белозем Раковски 

000388 6,617 АДА ТЕРЛИ X Белозем Раковски 
005208 10,402 БРЕСТИТЕ V Белозем Раковски 

030021 17,771 МАЙСТОРОВ ГЬОЛ X Белозем Раковски 
030023 3,714 МАЙСТОРОВ ГЬОЛ X Белозем Раковски 
042171 7,332 ВАДИТЕ ІV Белозем Раковски 
042172 4,861 ВАДИТЕ ІV Белозем Раковски 
043155 5,280 САИТЕ ІV Белозем Раковски 
052042 21,417 КРАЙ СЕЛОТО X Белозем Раковски 

053111 6,865 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 
053112 7,953 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 

062008 5,323 БРЕСТИТЕ V Белозем Раковски 

065006 24,740 ДЖАТОВ МОСТ X Белозем Раковски 
066001 29,741 ДЖАТОВ МОСТ X Белозем Раковски 

067005 11,816 АЛЪД ДЪМГА X Белозем Раковски 

067006 7,269 АЛЪД ДЪМГА X Белозем Раковски 
067007 10,013 АЛЪД ДЪМГА X Белозем Раковски 

053081 71,361 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 

000011 4,252 АДА ТЕРЛИ X Белозем Раковски 

000022 10,28 САТМАТА ІV Белозем Раковски 

000028 5,52 САТМАТА ІV Белозем Раковски 

000030 4,864 УЗУН ГЕРЕН ІV Белозем Раковски 

000040 3,883 САТМАТА ІV Белозем Раковски 

000045 4,696 ТЕЛКИ ТЕПЕ ІV Белозем Раковски 

000048 6,110 ТЕЛКИ ТЕПЕ ІV Белозем Раковски 
000052 42,603 КАРА СОЛУК ІV Белозем Раковски 

000071 7,570 АСАН КЪР ІV Белозем Раковски 
000081 3,946 КЕМЕРА X Белозем Раковски 

000087 9,276 ДЖАТОВ МОСТ X Белозем Раковски 

000091 6,086 ДЖАТОВ МОСТ ІV Белозем Раковски 

000105 6,67 ДОМЕНОВА ІV Белозем Раковски 
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МОГИЛА 

000126 4,991 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 

000139 3,93 ИНГИЛИНИЦА ІV Белозем Раковски 

000182 4,506 РЕПИЦАТА ІV Белозем Раковски 

000261 19,934 ДЕРМЕН ОДЖА ІV Белозем Раковски 

000265 9,035 РЕПИЦАТА ІV Белозем Раковски 

000363 10,470 ШИПКАЛИЦА ІV Белозем Раковски 

000402 3,409 ПАМУКЛУКА V Белозем Раковски 

000552 21,868 АСАН КЪР X Белозем Раковски 
009007 6,902 САТМАТА ІV Белозем Раковски 

010002 3,601 ГОРНА ВОДЕНИЦА ІV Белозем Раковски 
013003 4,981 ГОРНА ВОДЕНИЦА VІ Белозем Раковски 
022036 31,214 РЕКАТА V Белозем Раковски 
023017 45,856 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 
023018 45,853 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 
048061 4,593 МЕРАТА ІV Белозем Раковски 
050002 8,474 МАТКАТА ІV Белозем Раковски 
050007 38,866 МАТКАТА ІV Белозем Раковски 
059003 45,154 ПАМУКЛУКА V Белозем Раковски 

059006 6,967 ПАМУКЛУКА V Белозем Раковски 

060005 16,896 САИТЕ V Белозем Раковски 
061013 184,066 ДВЕТЕ КРУШИ ІV Белозем Раковски 
062004 13,703 БРЕСТИТЕ V Белозем Раковски 

068001 40,837 АЛЪД ДЪМГА X Белозем Раковски 

069001 98,072 АЛЪД ДЪМГА X Белозем Раковски 

070001 23,223 АЛЪД ДЪМГА X Белозем Раковски 

071003 28,4 ЧЕРНИЯ ГЬОЛ ІV Белозем Раковски 
071005 6,416 ЧЕРНИЯ ГЬОЛ ІV Белозем Раковски 

073016 15,472 ВАДИТЕ ІV Белозем Раковски 

073017 7,427 ВАДИТЕ V Белозем Раковски 

075004 4,218 ДОЙНОВ ГЬОЛ V Белозем Раковски 

 077001 17,949 ИНГИЛИНИЦА X Белозем Раковски 
078003 34,454 АЗАЛАЧКА V Белозем Раковски 
078005 9,11 АЗАЛАЧКА V Белозем Раковски 
081004 4,684 САТМАТА ІV Белозем Раковски 
081007 8,549 САТМАТА VІІІ Белозем Раковски 
111024 5,939 ДОМЕНОВА 

МОГИЛА 
V Белозем Раковски 

241003 32,439 АДАТА ІV Белозем Раковски 
000880 8,161 АДАТА ІV Белозем Раковски 
053103 3,538 КРАЙ СЕЛОТО V Белозем Раковски 
ОБЩО: 1269,38     

      
       

000008 6,109 БОЛЯРИНСКА 
ГОРА 

І V Болярино Раковски 

000036 16,539 БОЛЯРИНСКА 
ГОРА 

І V Болярино Раковски 

000039 4,565 БОЛЯРИНСКА 
ГОРА 

І V Болярино Раковски 

000040 9,787 БОЛЯРИНСКА 
ГОРА 

І V Болярино Раковски 

000058 4,357 БОЛЯРИНСКА 
ГОРА 

І V Болярино Раковски 

000060 27,784 ПАТАРНИКА І V Болярино Раковски 
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000071 5,250 ПАРТИЙНАТА 
НИВА 

І V Болярино Раковски 

000073 49,870 МАНДРА КЪР І V Болярино Раковски 

000080 92,091 МАСЪРКИТЕ І V Болярино Раковски 

000084 20,005 ПАТАРНИКА І V Болярино Раковски 

000085 6,830 ПАТАРНИКА І V Болярино Раковски 

000090 8,558 ПАТАРНИКА І V Болярино Раковски 

000112 12,714 КЮСЕЛИЙСКИ ПЪТ І V Болярино Раковски 

000117 106,858 ЧИРПАН БУНАР І V Болярино Раковски 
000118 17,07 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 
000119 52,19 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 
000127 18,738 ЧЕРНИЦИТЕ І V Болярино Раковски 
000132 86,781 КУЛАК ТАРЛА І V Болярино Раковски 

000142 222,311 КАРАМЕЧАЛ І V Болярино Раковски 

000147 28,580 КРУШАКА І V Болярино Раковски 
000168 5,103 КАШКА І V Болярино Раковски 
000172 7,742 КАШКА І V Болярино Раковски 
000176 20,116 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 
000184 38,773 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 
000185 10,363 КРУШАКА І V Болярино Раковски 
000186 30,514 КРУШАКА І V Болярино Раковски 

000189 16,220 КРУШАКА І V Болярино Раковски 

000193 284,360 КРУШАКА І V Болярино Раковски 

000196 35,433 ЧЕРНИЦИТЕ І V Болярино Раковски 

000198 471,430 НОВИТЕ НИВИ І V Болярино Раковски 
000210 81,933 НОВИТЕ НИВИ І V Болярино Раковски 
000216 11,540 МАНДРА КЪР І V Болярино Раковски 
000219 9,103 КРУШАКА І V Болярино Раковски 
000227 8,928 КРУШАКА І V Болярино Раковски 
000244 11,706 КРУШАКА І V Болярино Раковски 
000245 10,538 КРУШАКА І V Болярино Раковски 

000248 25,247 КРУШАКА І V Болярино Раковски 

000249 53,401 СТАРИТЕ ЛОЗЯ І V Болярино Раковски 

000252 36,579 СТАРИТЕ ЛОЗЯ І V Болярино Раковски 

000254 69,704 ТЕКЕН ДЕРЕ І V Болярино Раковски 
000282 27,465 МАНДРА КЪР І V Болярино Раковски 

000284 60,288 ТЕКЕН ДЕРЕ І V Болярино Раковски 

000309 26,103 СТАРИТЕ ЛОЗЯ І V Болярино Раковски 

000339 28,037 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 

000344 5,885 БОЛЯРИНСКА 
ГОРА 

І V Болярино Раковски 

000350 40,782 КАШКА І V Болярино Раковски 

000355 5,190 НОВИЯТ 
КЛАДЕНЕЦ 

І V Болярино Раковски 

000359 74,808 НОВИЯТ 
КЛАДЕНЕЦ 

І V Болярино Раковски 

000360 10,010 СУВАТЕ І V Болярино Раковски 
000363 11,981 КАШКА І V Болярино Раковски 
000374 8,779 ДЖАМИЯТА І V Болярино Раковски 
000384 4,881 КАШКА І V Болярино Раковски 
000385 7,126 КАШКА І V Болярино Раковски 
000394 19,990 ЧЕРНИЦИТЕ І V Болярино Раковски 

000397 10,538 ДЖАМИЯТА І V Болярино Раковски 
000403 5,200 ДЖАМИЯТА І V Болярино Раковски 

000406 4,765 ЧИРПАН БУНАР І V Болярино Раковски 
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003128 31,917 НОВИЯТ 
КЛАДЕНЕЦ 

І V Болярино Раковски 

003129 48,951 НОВИЯТ 
КЛАДЕНЕЦ 

І V Болярино Раковски 

003190 118,198 НОВИЯТ 
КЛАДЕНЕЦ 

І V Болярино Раковски 

013209 26,008 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 
013213 14,840 ИНДЕКА І V Болярино Раковски 
014081 6,573 СУВАТЕ І V Болярино Раковски 
014091 15,391 СУВАТЕ І V Болярино Раковски 
014093 53,281 СУВАТЕ І V Болярино Раковски 
014095 4,623 СУВАТЕ І V Болярино Раковски 
014163 28,703 СУВАТЕ І V Болярино Раковски 
000197 4,500 ДЮЗЛЮКА І V Болярино Раковски 
ОБЩО: 2740,533     

      
      

48948.500.97 8,853 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.105.7 3,021 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.82.91 4,918 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.82.88 17,961 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.82.83 12,006 САВАКА І V Момино село Раковски 

48948.81.100 7,121 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.80.170 124,809 САВАКА V Момино село Раковски 

48948.77.236 6,363 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.77.40 18,368 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.77.37 4,251 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.76.59 8,908 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.76.41 4,027 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.75.72 285,287 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.74.3 109,74 ГЕРЕНА І V Момино село Раковски 

48948.73.49 11,106 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.72.108 25,232 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.68.146 174,665 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.63.257 5,924 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.62.145 115,877 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.39.171 192,453 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.34.160 33,84 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.34.159 9,722 САВАКА V Момино село Раковски 
48948.27.119 11,973 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.26.137 28,252 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.18.76 3,719 БАТАЛОВ ГЕРЕН І V Момино село Раковски 
48948.16.48 8,938 ГЕРЕНА V Момино село Раковски 
48948.13.61 11,955 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.12.63 28,859 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.11.67 23,611 САВАКА І V Момино село Раковски 
48948.4.31 9,004 САВАКА І V Момино село Раковски 

48948.4.23 30,624 САВАКА І V Момино село Раковски 
ОБЩО: 1332,534     

       
      

000116 6,673 СОЛКУ ОРМАН VІ Стряма Раковски 
000134 6,507 СОЛКУ ОРМАН VІ Стряма Раковски 
006013 3,568 КАЙНАК ТАРЛА І V Стряма Раковски 

006014 3,917 КАЙНАК ТАРЛА І V Стряма Раковски 
006015 2,755 КАЙНАК ТАРЛА І V Стряма Раковски 
006016 5,975 КАЙНАК ТАРЛА І V Стряма Раковски 
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006018 4,243 КАЙНАК ТАРЛА І V Стряма Раковски 

006019 3,241 КАЙНАК ТАРЛА І V Стряма Раковски 

006023 5,207 ИНАДЪРА VІ Стряма Раковски 
006027 12,391 СОЛКУ ОРМАН VІ Стряма Раковски 
006034 17,367 ГОРНА ПОЛЯНА І V Стряма Раковски 
006036 12,958 ГОРНА ПОЛЯНА І V Стряма Раковски 
007012 70,889 ТРЪНАКА І V Стряма Раковски 
016015 8,674 ТИМОНСКИ ВИР VІ Стряма Раковски 
033049 6,614 ЧИКЕРИЦА І V Стряма Раковски 
034107 2,331 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
034129 4,671 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
034138 16,864 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
034143 9,486 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
034220 6,122 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
034239 21,101 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
044242 12,282 КУН ТЕПЕ V Стряма Раковски 
105115 3,868 ШИПА І V Стряма Раковски 
105154 11,015 ШИПА І V Стряма Раковски 
159013 5,628 ЧЕЛТИК ТАРЛА І V Стряма Раковски 
034240 3,158 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
034136 16,864 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
042052 4,508 СЪХО ЧЕШМЕ - 

БОЗАЛЪК 
V Стряма Раковски 

034048 3,000 ПЕРСЕЛИК V Стряма Раковски 
166012 3,105 ЧАКЪЛА VІ Стряма Раковски 
ОБЩО: 288,309     

      
      

000058 22,414 КАРАЧ КОРИЯ V Чалъкови Раковски 
000089 8,788 АКБАБА V Чалъкови Раковски 
000094 6,543 БАХЧИТЕ V Чалъкови Раковски 

000109 37,365 ПЪКЪЛА І V Чалъкови Раковски 
000111 41,168 ПЪКЪЛА І V Чалъкови Раковски 
000125 71,061 ГОЛЯМАТА КОРИЯ V Чалъкови Раковски 

000180 60,236 ГОРНИ ЧАИРИ VІ Чалъкови Раковски 

000194 5,164 ТЪРНА ГЬОЛ І V Чалъкови Раковски 

000195 9,716 СТАРИЯ ДВОР V Чалъкови Раковски 

000235 3,225 ЯМАЧА V Чалъкови Раковски 

043080 13,335 СТАРИЯ ДВОР VІ Чалъкови Раковски 
045026 206,583 ИСАЦИТЕ V Чалъкови Раковски 
092001 14,474 БАХЧИТЕ V Чалъкови Раковски 
113016 52,729 КУМТАРЛА І V Чалъкови Раковски 
165017 27,036 КАЛДАРЪМА І V Чалъкови Раковски 

165027 3,424 КАЛДАРЪМА І V Чалъкови Раковски 
166011 23,810 КАЛДАРЪМА І V Чалъкови Раковски 
167063 10,607 КАЛДАРЪМА І V Чалъкови Раковски 
167065 49,936 КАЛДАРЪМА І V Чалъкови Раковски 
000236 3,234 ЯМАЧА V Чалъкови Раковски 
000237 3,682 ЯМАЧА V Чалъкови Раковски 
000238 3,673 ЯМАЧА V Чалъкови Раковски 
000239 3,007 ЯМАЧА V Чалъкови Раковски 
166004 3 КАЛДАРЪМА І V Чалъкови Раковски 
ОБЩО: 636,412     

      
      

000044 3,263 УЗУН САЙ І V Шишманци Раковски 
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000046 5,402 УЗУН САЙ І V Шишманци Раковски 
000048 7,752 УЗУН САЙ І V Шишманци Раковски 
000119 15,519 ГЕРЕНСКИТЕ ПЪТ І V Шишманци Раковски 

000126 8,601 КАМЕНИЦА V Шишманци Раковски 

000129 10,054 ГЕРЕНСКИ ПЪТ І V Шишманци Раковски 

000140 12,270 МИНКОВИ ИСАЦИ І V Шишманци Раковски 

000141 6,095 МИНКОВИ ИСАЦИ І V Шишманци Раковски 

000144 10,763 МИНКОВИ ИСАЦИ І V Шишманци Раковски 

000149 89,651 МЪРТВИЦИТЕ І V Шишманци Раковски 
000158 12,629 КАШКОВА ЛИВАДА V Шишманци Раковски 
000164 10,86 КАМЕНИЦА І V Шишманци Раковски 
000186 101,863 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000188 8,287 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000192 20,004 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000194 66,728 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000201 7,043 КЕЛЕШЕВИ ИСАЦИ VІІІ Шишманци Раковски 
000215 24,975 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000217 25,3 КРАЙ СЕЛОТО V Шишманци Раковски 
000220 153,19 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ V Шишманци Раковски 
000221 136,702 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ І V Шишманци Раковски 
000228 49,925 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000229 10,648 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000231 13,934 ШКОДРООЛО І V Шишманци Раковски 
000241 4,508 КЮРПЮЛЮКА І V Шишманци Раковски 
000242 5,466 КЮРПЮЛЮКА І V Шишманци Раковски 
000257 4,657 ЧАНГЪРИЦА V Шишманци Раковски 
000264 4,263 ГЕРЕНСКИТЕ ЛОЗЯ І V Шишманци Раковски 
000269 3,708 КАМЕНИЦА V Шишманци Раковски 
000281 4,433 МИЛОВА МОГИЛА І V Шишманци Раковски 
000282 9,805 ВЪРБИЧКАТА І V Шишманци Раковски 
000310 7,923 ЧЕРКВАТА І V Шишманци Раковски 
000315 21,648 ГОРНИТЕ ЛОЗЯ V Шишманци Раковски 
000321 4,345 ТИРОВЕТЕ VІ Шишманци Раковски 
000322 6,315 ТИРОВЕТЕ VІ Шишманци Раковски 
000337 4,978 ШИРОКИТЕ 

ЛИВАДИ 
V Шишманци Раковски 

000338 104,753 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000340 5,067 ЦИГАНСКИ ГЬОЛ І V Шишманци Раковски 
000342 5,068 ЦИГАНСКИ ГЬОЛ І V Шишманци Раковски 
000354 22,623 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000358 62,397 КЕЛЕШЕВИ ИСАЦИ VІІІ Шишманци Раковски 
000370 17,997 ПАНОВА МОГИЛА І V Шишманци Раковски 
000377 10,193 ПАНОВА МОГИЛА І V Шишманци Раковски 
000380 34,898 СПАС БАИР І V Шишманци Раковски 
000384 4,007 ШИРОКИТЕ 

ЛИВАДИ 
V Шишманци Раковски 

000392 3,832 ЦИГАНСКИ ГЬОЛ І V Шишманци Раковски 
000393 22,191 ШИРОКИТЕ 

ЛИВАДИ 
І V Шишманци Раковски 

000395 22,75 ШИРОКИТЕ 
ЛИВАДИ 

V Шишманци Раковски 

000408 3,83 КАМЕНИЦА І V Шишманци Раковски 
000437 35,955 КЕЛЕШЕВИ ИСАЦИ І V Шишманци Раковски 
000445 6,701 ЦИГАНСКИ ГЬОЛ І V Шишманци Раковски 
000446 48,584 ЦИГАНСКИ ГЬОЛ І V Шишманци Раковски 
060014 13,427 КАМЕНИЦА І V Шишманци Раковски 
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061030 14,178 БОЛЯРСКА ГОРА VІІІ Шишманци Раковски 
062019 4,794 БОЛЯРСКА ГОРА VІІІ Шишманци Раковски 
062022 6,916 БОЛЯРСКА ГОРА VІІІ Шишманци Раковски 
067014 4,802 ШКОДРООЛО І V Шишманци Раковски 
000389 140,577 ПАНОВА МОГИЛА І V Шишманци Раковски 
000115 17,664 КАМЕНИЦА V Шишманци Раковски 
000132 6,479 ПАРНИЦИТЕ VІ Шишманци Раковски 
000138 30,245 ПОМПЕНА 

СТАНЦИЯ 
І V Шишманци Раковски 

000145 5,906 МИНКОВИ ИСАЦИ І V Шишманци Раковски 
000150 32,325 ТИРОВЕТЕ І V Шишманци Раковски 
000152 113,914 КОНАРСКИ НИВИ І V Шишманци Раковски 
000154 22,254 МИЛОВА МОГИЛА І V Шишманци Раковски 
000156 10,671 ГЕНКОВИЯ 

КЛАДЕНЕЦ 
І V Шишманци Раковски 

000176 10,116 БЕЙСКИ ПЪТ І V Шишманци Раковски 
000179 23,06 КАМЕНИЦА VІ Шишманци Раковски 
067002 9,696 ГЕРЕНСКИ ПЪТ І V Шишманци Раковски 
067008 23,252 ГЕРЕНСКИТЕ ЛОЗЯ І V Шишманци Раковски 
067009 4,203 БЕЙСКИ ПЪТ І V Шишманци Раковски 
067013 29,404 ГЕРЕНСКИТЕ ЛОЗЯ І V Шишманци Раковски 
ОБЩО: 1828,236     

      

 
 
 

Приложение № 2 
 

 
Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н   ЗА   П А Ш А 

за  стопанската 2017 г. – 2018 г. 
 
 

1. Основание 
      Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2017 г. – 2018 г. се разработва на 
основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ). 
 

2. Обхват 
      Годишният план за паша посочва местоположението и размера на пасищата в 
населените места на територията на Община Раковски, както и правилата за ползването 
им. 
 

3. Цел 
       Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, публична 
общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се 
повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното 
положително и отрицателно въздействие върху околната среда. 
 

4. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана 
4.1. Кмета на Община Раковски: 

 Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление на 
пасищата и мерите от ОПФ на територията на Община Раковски; 

 Изисква от кметовете на кметства спазването на разписаните правила по 
отношение ползването на пасищата и мерите на територията на съответното 
кметство. 

4.2. Главен специалист “Стопанска дейност, търговия, транспорт”: 
 Ежегодно изготвя списък на пасищата и мерите на ОПФ; 
 Отговаря за актуализация на плана; 
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 Съдейства и подпомага кметовете на кметства по изпълнението на плана. 
4.3. Кметове на кметства: 

 Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасищата и 
мерите в добро земеделско и екологично състояние. 
 

5. Списък на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване от ОПФ на територията 
на Община Раковски за стопанската 2017г. - 2018 г. – Приложение № 1 към решението. 

 
 
 
 

Приложение № 3 
 

 
Правила за ползване на пасища и мери на територията  

на Община Раковски за стопанската 2017 г. - 2018 г.  
 

 
 
І.  Перспективен експлоатационен план 
 

          Настоящият перспективен експлоатационен план за паша на територията на Община 
Раковски, е разработен на основание чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ. Целите на 
перспективния експлоатационен план са: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата и мерите в Община Раковски и опазване на 
биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, причинени от 
несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и мерите и 
използване на земите за други цели. 

2. Установяване на контакти между земеделските стопани с цел постигане на максимална 
ефективност при използване на пасищата и мерите и достигане на максималния възможен 
екологичен ефект. 

 3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, 
които ще допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с 
пасища. 

ІІ.  Правила за определяне на частите и мерите и пасищата, предназначени за общо и 
индивидуално ползване 

1.Нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните 
пасищни селскостопански животни, е следната: 

 Не повече от 15 дка за една животнска единица – в имоти от първа до седма 
категория; 

 Не повече от 30 дка за една животнска единица – в имоти от осма до десета 
категория; 

     На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на 
месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в 
имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до 
десета категория. 

 
     На правоимащите лица, които отглеждат говеда за мляко или месо, овце и/или кози, 
одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към 
биологично земеделие” и „Плащане за поддържане на биологично земеделие”, включени в 
направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска 
единица на хектар, независимо от категорията на имотите. 
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2. В изпълнение на чл. 37и, ал. 6, комисия, назначена от Кмета на Община Раковски, 
определя необходимата за всеки кандидат площ по горе посочената норма и разпределя 
имотите за всяко землище. 

      3. В изпълнение на чл. 37и, ал. 1, пасищата и мерите за индивидуално и общо ползване 
се отдават по наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.2 на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.  
    4. В изпълнение на чл. 37и, ал.13, останалите свободни пасища и мери от ОПФ , след 
разпределянето им между животновъдите регистрирани в Интегрирана информационна 
система на БАБХ, се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански 
животни. Търговете се провеждат от кмета на общината, като договорите се сключват за 
една стопанска година. 

    5. В изпълнение на чл. 37и, ал.14, останалите след провеждането на търга по ал.13 
свободни пасища и мери се отдават чрез търг на собственици на селскостопански животни 
и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние. Договорите се сключват за една стопанска година. 

ІІІ. Частите от пасищата и мерите, предназначени предимно за косене 

1.  Косенето в пасищата и мерите да се извършва след 15 юни, максимум две коситби 
годишно. Косенето да се извършва ръчно или с косачки за бавно косене, като се започва от 
средата към периферията на имота. 
 

ІV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 

1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се 
ползват съществуващите полски пътища. 

 
V.   Mерките за опазване, поддържане и подобряване на пасищата и мерите на 
територията на Община Раковски 
Ползването на общинските мери и пасища, включва следните начини за въздействие върху 
тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и ботаническия състав на 
тревостоя. 
1. Повърхностни агротехнически мерки: 

 почистване; 
 регулиране на водния режим; 
 борба с плевелите; 
 торене; 
 подсяване; 
 режим на ползване; 
 спазване на установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични 

норми (да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, 
строителни, производствени, опасни и други отпадъци) и противопожарни правила 
(да не се пали растителност в мерите и пасищата); 
 

2. Основни агротехнически мерки: 
 подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на минералното торене; 
 органично торене на мерите и пасищата; 
 поддържане на мерите и пасищата чрез традиционните земеделски практики 

/паша и косене поне веднъж годишно (след 15 юни на текущата година); 
 Рационално и щадящо използване на мерите и пасищата. 

 
3. Почвен слой – не се допуска нарушаване целостта на почвения слой – разкопаване, 
вземане на чимове, камъни, почва, разораване. Не се допуска престоя и преминаването с 
моторни превозни средства в пасището. Не се допуска едновременното струпване на 
големи стада с животни (над 300 бр. овце  и над 50 бр. коне и крави) на едно и също място. 
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 4. Биологично разнообразие – не се допуска унищожаването на видовете от флората – 
късане, изкореняване, изкопаване, сеч на единични или група дървета. Провеждането на 
сеч на отделно стоящи и групи дървета в общинските мери и пасища да се извършва 
съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. Не се допуска внасяне на 
неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището. Броят на 
кучетата в пасищата да бъде съответно 1 куче на 100 бр. овце. 
 
VІ. Ветеринарна профилактика 
1. Мерките за  ветеринарно-медицинска профилактика и борба срещу болестите по 

животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните 
мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните, съгласно чл. 118, ал. 1 
от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.  

2. При поява на заразна болест, директорът на Областна дирекция по безопасност на 
храните /ОДБХ/ издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и 
ликвидиране на болестта.  

3. Постоянно действащата на територията на община Раковски Епизоотична комисия 
предприема действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или 
ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.  

4. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат меропрития за обезвреждане 
на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, 
хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при 
необходимост.  

5. В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи и 
заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/. 

6. Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно се 
осигуряват целево от републиканския бюджет, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВМД. 

7. При възникване на заболяване от списъка по чл. 118, ал. 1 от ЗВМД, ДДД мероприятия и 
консумативите се заплащат от бюджета съгласно чл. 120 от ЗВМД.  
 

 VІІ.  Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствена паша, за засяване с 
подходящи тревни сметки 
При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища 
да се засяват с подходящи тревни смески. 

 
 VІІІ.  Построяване на навеси 
При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на ЗУТ и ЗОЗЗ, без промяна 
на предназначението на имотите. 

 
ІХ. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси 
 
1. Ежегодно при изготвянето на списъка на имотите за индивидуално и общо ползване, да 
бъде съобразено редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси. 
 
 Х. Охрана 
1. Охраната на предоставените за ползване пасища и мери от ОПФ е за сметка на 
ползвателите. 
  
 ХІ. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на 
топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 
животновъдството на територията на Община Раковски 
 
Задължения на общината: 
 
1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни.    
2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
 
Животновъдите, ползватели на общински мери и пасища се задължават: 
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1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги 
използват за не земеделски нужди. 
3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други 
отпадъци. 
4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 
5.  Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 
6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 
8. Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
9. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата. 
10. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи. 
12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите. 
14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
15. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или 
да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно име и за тяхна 
сметка. 
16. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 
растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с 
общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с 
кмета или кметския наместник на населеното място. 
 
XІІ. Карта за ползването на пасищата и мерите по физически блокове, определени в 
Системата за идентификация за земеделските парцели  
 

1. Карта за ползването на пасищата и мерите по физически блокове, да се изисква 
ежегодно от Общинска служба “Земеделие”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 592/20.01.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за 
изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП-ПП, съгласно 
чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за ПИ-004 226, местност 
„Кара Солук” в землището на с. Белозем, Община Раковски, за образуване на УПИ-004 226 
– Жилищно строителство, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; 
канализация; електроснабдяване.  
Г-н Шишков? 
г-н Младен Шишков: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията на своето заседание, 
разгледа Докладната записка, по-скоро Предложението. Предложението касае 
изграждане на жилищна сграда в местност „Кара Солук”, в землището на село Белозем, 
непосредственно пред рафинерията – съществуващата към момента. И разрешаваме 
изработването на ПУП-а, за именението на абсолутния план, както и одобряваме заданието 
за неговото изработване. Даваме предварително съгласие за провеждане на трасета на 
техническата инфраструктура да преминат през имоти публична общинска собственост. 6 
гласа – за,  0 – против и 0 – възд. се. 
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г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Шишков? Колеги, въпроси? Г-н Кмете, какво ще  правят 
на полето?  
г-н Иван Тачев: Къща. 
г-н Георги Лесов: Колеги няма въпроси. 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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за   
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

                          
 

Р Е Ш Е Н И Е № 282 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и 
ПУП-ПП, съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна 
на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за ПИ-004 226, местност 
„Кара Солук” в землището на с.Белозем, Община Раковски, за образуване на УПИ-004 226 – 
Жилищно строителство, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; 
канализация; електроснабдяване. 
 
На основание: чл.124 а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 59, 
ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗУТ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 

         На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за Подробен устройствен план 
/ПУП/-ПРЗ и ПУП- ПП на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението,  
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за ПИ-004 226, местност „Кара Солук” в 
землището на с.Белозем, Община Раковски, за образуване на УПИ-004 226 – Жилищно 
строителство 
 
Обхват: ПИ-004 226, местност „Кара Солук” в землището на с.Белозем, Община Раковски 
Контактна зона: ПИ-004 234-нива, ПИ- 000 144-път ІVкл. и ПИ- 004 238- -общински полски път. 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.    
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Цели и задачи на проекта:  промяна на предназначението на ПИ-004 226, местност „Кара 
Солук” в землището на с.Белозем, Община Раковски, от земеделска земя по смисъла на 
ЗСПЗЗ в урегулиран поземлен имот за застрояване, като се предвижда предназначението 
му да бъде за  „Жилищно строителство“. 
Да се предвиди връзка с  ПИ- 000 144-път ІV кл. от северозапад на имота, за сметка  на 
имота на инвеститора. 
    Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 
Наредба № 8 /14.06.2001 г. За обема и съдържанието на устройствените планове, чл. 45 и чл. 
46, ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. Проектът да отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 
и чл. 24а от ЗОЗЗ. 
    Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласувана със с-р „ПП“ при ОДП Пловдив. С план-
схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят 
сервитутните му ивици. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    Новообразуваните улици да бъдат с ширина 9 м., улици тупик – 6 м. 
    Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ, мащаб 1: 1000. 
 
    2. ОДОБРЯВА: 
       На основание  чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване  на  ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП 
 
    3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ: 
       За провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по 
имоти публична общинска собственост с НТП: полски, ведомствен, горски, местен път и 
отводнителни и напоителни канали, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията 
на чл. 29 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 
 На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 29 ал. 1 от  Закона  за  опазване  на  земеделските 
земи (ЗОЗЗ) и чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските 
земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет Раковски: 
3.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на транспортен достъп за УПИ-004 226 – 
Жилищно строителство, образуван от ПИ-004 226, местност „Кара Солук” в землището на 
с.Белозем, Община Раковски през ПИ- 000 144-път ІVкл, публична общинска собственост. 
      3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на част от ПИ- 000 144-път ІVкл, -публична общинска собственост, за 
промяна на предназначението в път с трайна настилка,  
 
     3.3. Възлага на Панчо Нейков Запрянов, постоянен  адрес,  гр. Пловдив, ул.“Авксентий 
Велешки“ № 51, ет.1, ап.4, собственик на ПИ-004 226, местност „Кара Солук” в землището на 
с.Белозем, Община Раковски, за образуване на УПИ-004 226 – „Жилищно строителство“, да 
проведе процедурата за промяна на предназначението на частите от ПИ- 004 144- път ІVкл. 
    3.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години. 

 
     Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и се публикува на интернет 
страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ/. 
 
МОТИВИ: В деловодството   на  ОбА  Раковски е постъпило искане с вх. № 94П-1641-1 от 
29.12.2016г. на Орлин Василев Нанов-пълномощник на  Панчо Нейков Запрянов, за 
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-ПРЗ и ПУП- ПП, 
съгласно чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ на земеделска земя, за процедура за промяна на 
предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за ПИ-004 226, местност 
„Кара Солук” в землището на с.Белозем, Община Раковски, за образуване на УПИ-004 226 – 
Жилищно строителство, транспортен достъп; трасета за външно водоснабдяване; 
канализация; електроснабдяване  
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота, Основни данни за 
имотите, съществуващо положение, Документ за собственост и Пълномощно 
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г-н Георги Лесов: Точка дванадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № 593/20.01.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йоси Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, да приеме Годишна 
программа за управлении еи разпореждане с имоти общинска собственост. Знаете, че 
това е изискване на закона. Всяка година приемаме такава програма. Най-вероятно ще се 
наложи през годината да я актуализираме, но знаете, няма как да обхванем цялата 
красота на живота. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси по стратегията, програмата и т.н.? 
Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1 
 
 
 
        
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Приложение № 1 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ  ЗА  2017 г. 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинската собственост за 2017 год. е разработена на основание и в съответствие  с 
изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната 
реализация, заложени в Стратегията за управление на общинската собственост за периода 
2016 – 2019 год. Съгласно разпоредбите на закона програмата обхваща:   
 
● Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за: 

 за отдаване под наем; 
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 за продажба; 
 за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, 

пристрояване и надстрояване; 
 Отчуждаване на имоти за общински нужди; 
 Придобиване на имоти от Общината и способите за тяхното придобиване; 

 
При  изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и отговорните 

служители от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и 
съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети:  

 Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинската 
собственост; 

 Отговорно отношение към проблемите на общината и диалог с гражданите; 
 Стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни актове; 
 Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при 

осъществяване на отделните сделки. 
Програмата е основен инструмент, с който се цели регистриране на настъпилите 

промени в сравнение с предходни периоди, отчитане на новите приоритети в развитието на 
общината, при разработване на проектите за бюджет, за всяка година до края на мандата 
на управление, както и при кандидатстването пред различни финансови институции, по 
оперативни програми, проекти за ефективно управление на общинската собственост в 
интерес  на гражданите на общината. 

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и 
обезпечава финансирането на не малка част от общинските дейности. 

  
 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ЗА  РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2017 
Г. 

 
№  
по 

ред 
Данни за имота Предназначение 

Площ в кв. 
м. 

 Гр.Раковски   
 кв. Ген. Николаево   
1 УПИ ХХVІ-2544, кв. 123 Жил. строителство 486 
2 УПИ VІІ-2659, кв. 144 Жил. строителство 440 
3 УПИ VІ-2658, кв. 144 Жил. строителство 672 
4 УПИ І-2520, кв. 140 Жил. строителство 419 
5 УПИ ХХІІІ-2601, кв. 125 Жил. строителство 401 
6 УПИ XII-721, кв. 107 Жил. строителство 640 
7 УПИ ХV-2777,кв. 118 Жил. строителство 761 
8 УПИ ХІІІ-2577, кв. 145 Жил. строителство 440 
9 УПИ XХVІ-2429, кв. 1 Жил. строителство 599 
10 УПИ XІІ-2925, кв. 139 Жил. строителство 597 
11 УПИ V-2631, кв. 142 Жил. строителство 639 
12 УПИ VI-2331, кв. 605 Жил. строителство 634 
13 УПИ XXXIX-2500, кв. 126 Жил. строителство 607 
14 УПИ XXXVIII-2498, кв. 126 Жил. строителство 481 
15 УПИ XLII-2496, кв. 126 Жил. строителство 481 
16 УПИ XLIII-2497, кв. 126 Жил. строителство 511 
17 УПИ VI-2632, кв. 142 Жил. строителство 513 
18 УПИ LII-2492, кв. 126 Жил. строителство 510 
19 УПИ III-2645, кв. 143 Жил. строителство 444 
20 УПИ XXXI-2548, кв. 123 Жил. строителство 582 
21 УПИ III-2509, кв. 139 Жил. строителство 662 
22 УПИ XIII-2682, кв. 512 Жил. строителство 579 
23 УПИ XII-2683, кв. 512 Жил. строителство 697 
24 ПИ № 755067, м-ст ”Изкоренени 

сливи” 
Нива 3 000 
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25 ПИ № 763024, м-ст ”До свинарника” Нива 3 000 
26 

УПИ XVIII-2933, кв. 509 
Търговски 
дейности 

162 

27 УПИ XII-2932, кв. 142 Жил. строителство 388 
28 УПИ XVII-2931, кв. 142 Жил. строителство 345 
29 УПИ VIII-2927, кв. 139 Жил. строителство 444 
30 УПИ IX-2929, кв. 139 Жил. строителство 698 
31 УПИ ХХІХ-2580, кв. 125  381 
    
 кв. Секирово   

32 УПИ ХІХ-2221, кв. 152 Жил. строителство 309 
33 УПИ Х-2159, кв. 150 Жил. строителство 267 
34 УПИ ХХХ-2213, кв. 152 Жил. строителство 556 
35 УПИ ІІ-2172, кв. 151 Жил. строителство 610 
36 УПИ IІІ-2173, кв. 151 Жил. строителство 604 
37 УПИ ХVІІІ-2209, кв. 152 Жил. строителство 411 
38 УПИ XX-1739, кв. 127 Жил. строителство 510 
39 УПИ XIII-2206, кв. 152 Жил. строителство 501 
40 УПИ V-2184, кв. 151 Жил. строителство 415 
41 УПИ VI-2116, кв. 1 Жил. строителство 464 
42 УПИ XXI-2210, кв. 152 Жил. строителство 377 
43 УПИ XIV-2246, кв. 155 Жил. строителство 624 
44 УПИ XVІІІ, кв.151 Жил. строителство 314 
45 УПИ VІ-2231, кв.153 Жил.строителство 341 
46 УПИ ХІІ-2161, кв.150 Жил.строителство 521 
47 УПИ ІІІ-2312, кв. 606 Жил.строителство 778 

    
             С.Белозем   

    
48 УПИ VІІ, кв. 88 Жил. строителство 508 
49 ПИ 501.1692, кв. 27 Ст. Двор 2 083 
50 

УПИ IX, кв. 88 
Жил. 

Строителство 
417 

    
            С.Чалъкови   
    

51 
УПИ VІ, кв. 53 

Жил. 
Строителство 

800 

52 
УПИ X, кв. 54 

Жил. 
Строителство 

800 

53 
УПИ ІІ, кв.25 

Жил. 
Строителство 

1000 

54 УПИ VІІІ, кв.54 Жил. строителство 800 
    
        С.Болярино   
    

55 
УПИ ІV-368, 72В. 51 

Жил. 
Строителство 

1 195 

    
        С.Стряма   
    

56 ПИ № 000057 Мочурище 16 865 
57 УПИ Х-1072, кв. 103 Жил.строителство 560 
58 ПИ №  109006 Нива 1 237 
    
      С.Шишманци   
    

59 ПИ  № 000444, м-ст ”Цигански гьол” Др. селскост. Т. 2 000 
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60 УПИ ІІІ, кв.49 Жил.строителство 770 
61 ПИ № 000338 Др.селкост.тер. 104 753 
62 ПИ № 000194 Др.селкост.тер. 66 728 

 
 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
ПРЕЗ 2017 Г. 

 
 

1. Земеделски земи от ОПФ 
 

ГРАД  РАКОВСКИ - КВ. СЕКИРОВО, КВ. ГЕН. Н-ВО, КВ. ПАРЧЕВИЧ 
      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 016034 Кърньова кория Неизп. нива VІ 3,93 
2 025020 Герсевото Нива VІ 1,047 
3 025033 Герсевото Нива ІV 1,178 
4 032014 Тепикова кория Нива ІV 1,975 
5 063053 Бошнашки гьол Нива ІV 1,103 
6 445012 Ветров вас Нива VІ 5,717 
7 702134 Дерето запад Нива V 3,334 

8 704513 Чавдар могила 
Овощна 
градина 

V 1,853 

9 724081 Дълбок път Нива ІV 2,98 
10 724082 Дълбок път Нива ІV 2,943 
11 725070 До свинарника Нива ІV 3 
12 725083 До свинарника Нива ІV 3,231 
13 743082 Коджа търла Нива VІ 2,999 

     71.965 
      

ЗЕМЛИЩЕ С. БЕЛОЗЕМ 
      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 006035 Двете круши Нива ІV 3,998 

2 007146 Сатмата Нива ІV 3,7 

3 014026 Дойнов гьол Нива V 29,309 
4 018035 Джатов мост Нива Х 4,623 
5 020002 Тайвана Нива V 5,277 
6 022046 Реката Нива ІV 2,999 
7 004065 Кара солук Нива V 2,651 
8 046091 Узун герен Нива ІV 3,968 
9 046346 Узун герен Нива ІV 3,238 
                                   59.763 
                                                                                                             

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО БОЛЯРИНО 
      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 001004 Митова могила Нива ІV 7 
2 001090 Митова могила Нива ІV 6,982 
3 009037 Кашка Нива ІV 4,399 
     18,381 
      

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО МОМИНО СЕЛО 
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№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 98948.21.5 Казлача Нива V 16,914 
2 98948.27.21 Старите лозя Нива V 7,914 
3 98948.33.6 Исаклъка Нива ІV 0,999 
4 98948.41.16 Азмака Нива ІV 23,329 
     49,156 

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО  СТРЯМА 
      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 045025 Кара гьол Нива ІV 6,2 
2 045074 Кадънката Нива ІV 12,8 
     19 
      

ЗЕМЛИЩЕ  НА СЕЛО  ЧАЛЪКОВИ 
      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 000230 Ямача Нива ІV 7,153 
2 024002 Ямача Нива ІV 6,787 
3 025043 Язмото Нива ІV 5,397 
4 025064 Язмото Нива ІV 3 
5 034025 Пъкъла Нива ІV 4,3 
6 036007 Гергицовото Нива ІV 3 
7 113006 Кумтарла Нива ІV 2,962 
8 113007 Кумтарла Нива ІV 2,959 
9 113008 Кумтарла Нива ІV 2,958 

10 113009 Кумтарла Нива ІV 2,96 
     41,476 
      
      

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ШИШМАНЦИ 
      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 011019 Узун сай Нива ІV 7,279 
2 026089 Тировете Нива ІV 2,402 
3 028038 Помпената станция Нива ІV 3,514 
4 030045 Скелето Нива ІV 3,016 
     16,211 

 
ІV. Учредяване право на строеж за изграждане на социални жилища 
  

a. Съгласно подадени молби от нуждаещи се граждани и имотите, с които 
разполага Общината; 

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при 

нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните 
условия и нормативната уредба. 
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г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
594/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно вземане 
на решение за финансова подкрепа на ОУ “Хр. Ботев“ - гр. Раковски в размер на 30 000 лв. 
/тридесет хиляди лева/, във връзка с кандидатстване на училището по Проект „Красива 
България“ (ПКБ). 
Г-н Антонов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Петър А. Антонов: Благодаря, г-н Председател! Колеги, Комисията по Бюджет и финанси 
разгледа Докладната записка на г-н Кмета и дава положително становище за отпускане на 
финансова помощ  от 30 000 лв. на ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Антонов! Колеги, 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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

                                                        
 

Р Е Ш Е Н И Е № 284 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Вземане на решение за финансова подкрепа на ОУ “Хр.Ботев“ гр. Раковски в 
размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/, във връзка с кандидатстване на училището по 
Проект „Красива България“ (ПКБ), който е част от програмата на Министерството на труда и 
социалната политика по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с 
допустими проекто-предложения – СМР/СРР в прилежащи външни пространства на 
училища в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

При одобрение на ОУ “Хр. Ботев“ по Проект „Красива България“ (ПКБ), който е част от 
програмата на Министерството на труда и социалната политика, за набиране на 
кандидати за участие по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с 
допустими проекто-предложения – СМР/СРР в прилежащи външни пространства на 
училища в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират, Община 
Раковски да подпомогне съфинансирането по горецитирания проект със сумата от 30 000 
лв. /тридесет хиляди лева/. 
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МОТИВИ: В ОУ „Христо Ботев“ - гр. Раковски се обучават над 500 деца и ученици. Учебен 
процес тече не само в основната сграда, но и в още 3 помощни сгради в двора на 
училището. По тази причина освен централния вход откъм ул.“Петър Богдан“ се използват и 
допълнителните входове откъм ул.“Трети март“ и ул. „Бреза“. Оградата на училищния двор е 
на повече от 50 години и в по-голямата си част вече е силно разрушена. Общественият съвет 
към училището изразил особено безпокойство, че училищният двор не е достатъчно 
обезопасен. Оградата откъм ул. „Трети март“ е разбита на няколко места, което е 
предпоставка за безпрепятствено влизане на хора и бездомни кучета в двора на училището. 

Проект „Красива България“ (ПКБ), който е част от програмата на Министерството на 
труда и социалната политика, обявява кампания за набиране на кандидати за участие по 
мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с допустими проекто-
предложения – СМР/СРР в прилежащи външни пространства на училища в рамките на 
урегулираните поземлени имоти, в които се намират. Финансовата рамка на проекто-
предложенията по мярка М02 е: 
обща стойност на бюджета  - от 50 000 до 300 000 лв. с ДДС; 
финансиране от ПКБ – най-много 150 000 лв. с ДДС; 
съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общата стойност на бюджета. 

Изготвен е проект  за демонтиране на старата и изграждане на нова ограда на 
стойност 98 640 лв. с ДДС. Общият бюджет на проекта ще възлезе на 103 572 лв. При 
евентуално одобрение това би означавало кандидата да получи 51 786 лв. безвъзмездна 
помощ по проекта и още толкова да осигури като задължително съфинансиране. 

Ръководството на ОУ“Хр.Ботев“ е входирало Докладна записка, с техен изх. № РД-25-
854/2017год. и наш вх. № 93-02-1/19.01.2017 г., в Община Раковски с молба за финансова 
помощ, тъй като училището няма възможност да поеме цялото съфинансиране, размерът  
на финансовата помощ от общината е 30 000 лв., като останалата част ще бъде поета от 
училището. 

Успешната реализация на проекта би осигурила в по-голяма степен здравето и 
безопасността на децата ни. 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка четиринадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
595/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на Годишен план за младежта на Община Раковски за 2017 г. 
Г-н Матански, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Г-н Председател, становището на нашата комисия е Общински съвет 
–Раковски да приеме Годишния план за младежта на Община Раковски за 2017 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги? Заповядайте, г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова:  Имам следното предложение, т. 5 – Дейности…На всички ни е ясно, 
че този младежки план е някаква проформа, която ние трябва да приемем, но е 
несъвместимо в план за младежта да има Бирен фестивал. Както и в м. ноември, в една… 
най-католическата община в цяла България да има Хелуин парти. Категорично. Смятам, че 
Бир феста трябва да отпадне, несъместим е. И ноември месец – Хелуин партито, след като 
искаме да отчетем някаква дейност тогава, добре е да бъде написано Дейност на Вси 
Светии. Католическата църква празнува това, но не и грозното американско Хелуин парти. 
г-н Георги Лесов: Аз мисля, че са уместни Вашите предложения. Колеги, гласуваме 
Предложението с предложенията на г-жа  Джатова или по реда на постъпване? 
г-н Славейко Белчев: Чакайте сега, Бирения фест отпада, така ли? 
г-н Георги Лесов: Да не е в програмата за младежите.  
г-н Рангел Матански: Г-н Лесов, може ли? 
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Матански! Вие сте компетнция в тази област. Притежавате 
нужната експертиза. 
г-н Рангел Матански: Наистина, аз лично подкрепям предложението за Бирфеста и за 
Хелуин партито. Споделям. 
г-н Георги Лесов: Добре, значи се обединяваме около идеята, както е и моето лично 
мнение, че предложенията са оносвателни на г-жа Джатова. Предлагам да гласуваме по 
програмата с предложените от г-жата промени. Други предложения и въпроси? Уточнявам, 
обобщавам, ако искате – гласуваме предложението на г-н Кмета с предложенията на г-жа 
Мария Джатова! Моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 1                 
 
                                                           
1. Петър Милков Антонов – възд. се 
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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 285 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Годишен план за младежта на Община Раковски  за 2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 
младежта 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет - Раковски приема Годишен план за младежта на Община Раковски за 
2017 г., съгласно Приложение № 1 
 

 
МОТИВИ: Мотиви: На 05.04.2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за 
младежта, който влезе в сила от 20.04.2012 г. С този закон се формира държавната 
политика в областта на младежките дейности за създаване на благоприятни условия за 
пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и 
икономическия живот, приобщаването им в управлението на местно, областно и 
национално ниво. Съгласно този закон кметовете на общини анализират състоянието на 
младежта в общината и изготвят проект на общински годишен план за младежта. 

Настоящият Общински план за младежта е инструмент за изпълнение на 
приоритетите на общинската и националната политика за младите хора. Планът е в 
съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за 
младежта (2012 – 2020 г.). 
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Приложение № 1 

 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  
 

НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 

 2017 ГОДИНА 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Настоящият общински план е разработен в изпълнение на Закона за младежта и в 
съответствие с Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. Тези два документа 
формират държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното 
развитие. В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава втора на Закона за младежта ежегодно се 
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Този 
документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както 
и финансовите ресурси за реализирането й. 

Общинският план е документ, който ще бъде приложен на практика в партньорство с 
всички заинтересовани участници на местно ниво. Това са общината, образователни 
институции, читалища, спортни клубове, сдружения и др. Планът съдържа основните цели, 
проблемите на младите хора в малкия град, определяне на младежката политика за 
решаването на тези проблеми и мерки, насочени към реализирането на целите. Планът 
има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и 
актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.  

 
Годишният общински план съдържа:   

I. Въведение 
II. Визия 
III.Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Раковски 
IV. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта  
V. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите на Националната 
стратегия за младежта  
VI. Организация и координация за постигане на целите 
VII. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта.  
VIII. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана.  
 

II. ВИЗИЯ 
 

Подобряване качеството на живот на младите хора от община Раковски и на 
условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в 
младежта, като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора 
в развитието на България и Европейския съюз.  
  

III. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 

Общинският план за младежта на Община Раковски е насочен към младите хора от 
15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически 
и етнически убеждения. Грижата за тях е сред най-важните приоритети на общината. В 
условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата 
се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейности, в подкрепа на 
младежите, за да се чувстват пълноценни и полезни в техния роден край.  
 

 ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Община Раковски се намира в Горнотракийската низина, североизточно от 
областния център гр. Пловдив. Разположена е на територия от 264 кв.км. Обединява седем 
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населени места, от които град Раковски и селата Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, 
Болярино, Момино село, като административен център е град Раковски. 

Населението на Община Раковски по данни от ГРАО към началото на м. януари 2017 
г. наброява 28 360 души, като в гр. Раковски живеят 16 830 души, в с. Белозем 3 957 души, в с. 
Стряма 3 670 души, в с. Чалъкови 2 008 души, в с. Шишманци 909 души, в с. Момино село 667 
души и в   с. Болярино 319 души.  

Младежите от 15 до 29 години на територията на общината наброяват 5068 души, т.е 
17,87% от общото население. Както в другите малки градове в страната, така и в Раковски е 
налична тенденция към миграция на младежите към големия град и желание за емиграция 
в чужбина. Въпреки това в последните години много млади хора намериха работа в 
Индустриална зона с. Стряма, която е  първата индустриална зона в България. Разположена  
е на площ от 815 дка, на 14 км от областния център гр. Пловдив и на 8 км от автомагистрала 
“Тракия”. 

 
Липсата обаче на практически и трудов опит правят младите хора, завършили 

средно и висше образование неконкурентно способни на пазара на труда. Това 
принуждава част от тях да започнат работа в сферата на търговията и обслужването, а не 
по специалността си.  

 През годините общинската администрация използва успешно възможностите на 
програмата „Старт в кариерата” - осигуряване на възможности за придобиване на трудов 
стаж на безработни младежи до 29 годишна възраст, завършили висше образование, с цел 
улесняване на прехода им между образованието и пазара на труда.  
 

 ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Община Раковски разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения и 

обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на общината. 

През учебната 2016/2017 г. на територията на общината функционират 6 основни 
училища, 2 професионални гимназии и 6 целодневни детски заведения.  

 Състоянието на материално-техническата база на образователните заведения е 
много добро. През 2013 г. Община Раковски спечели проект по ОПРР „Повишаване на 
енергийната ефективност на образователната структура в Община Раковски, 
способстваща устойчиво развитие” на стойност 4 960 929,87 лв., който включваше цялостна 
подмяна на дограма, котелни инсталации и  външен облик на училища и детски градини. 

По проект „Красива България” в двете училища в гр. Раковски бяха изградени 
многофункционални спортни площадки, които се използват, както от ученици, така и от по-
възрастни. 

  

 МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ  
 

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово 
реализиране. Важно е да се създадат условия за подобряване на пригодността и 
осигуряване на заетостта на младите в условия на пазарна икономика. 

В ДБТ Раковски се извършва кариерно ориентиране на трудоспособни млади хора и 
при възможност включването има в системата за трудова заетост. Особени затруднения при 
намиране на подходяща работа изпитват младежите с ниско или незавършено 
образование и без квалификация.  

 Младежите на възраст 15-29 г. са целева група на политиката по насърчаване на 
заетостта съгласно националното законодателство. Средномесечният брой на 
регистрираните  младежи от община Раковски в Дирекция „Бюро по труда” Раковски за 
2016 г. е 300 лица.   
 През 2016  спрямо 2015 година средномесечният брой намалява 36 лица.  
 Един от ключовите фактори, предопределящ младежката безработица е степента на 
придобитото образование. В образователната структура на безработните младежи най-
голям относителен дял е групата на младежите с основно и по-ниско образование – 73.42%, 
следвани от тези със средно и с висше образование. 
 Сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на 
професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, 
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преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради 
продължителен престой без работа. Двеста петдесет и осем лица са консултирани за 
професионално развитие през 2016 г.  
 Във връзка с Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020 – 138 
младежи от ромски произход са устроени на работа за 2016 год.  
 Служителите на Дирекция „Бюро по труда” Раковски предприемат активни мерки за 
разкриване на работни места с перспективи за качествена и устойчива заетост. 
Постъпилите регистрирани младежи на работа за 2016 г. са 458, от тях: 

1. По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта 13 лица са 
назначени на субсидирани работни места.  

2. По Национална програма „Активиране на неактивни лица” през 2016 год. работи 
един младежки медиатор към Община Раковски и един ромски медиатор към 
ДБТ Раковски. Изплатените финансови средства са 12484.28. 

3. През 2016 по схема „Младежка заетост” са включени в заетост 22 лица.  
4. По схема „Обучения и заетост за младите хора” са включени в заетост 37 лица 

към Община Раковски. 
5. Със съдействието на ДБТ Раковски на първичен пазар са устроени 169 лица. 

 През 2016 г. са проведени два информационни дни за училища с две групи от 
общо 55 човека завършващи младежи в Професионална гимназия “Петър Парчевич” гр. 
Раковски. Учениците проявиха интерес към изнесената презентация на тема “The jobs of my 
life” –  на 6 ученика е проведена допълнителна консултация. Допълнителни въпроси са 
обсъдени във връзка с “Европейската гаранция за младежта” и EURES –портала 

 ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ 
 
Младежите в Община Раковски имат желание да се включат в обществения живот за 

решаване на собствените си проблеми, като взимат участие в граждански организации. 
Предстои и изграждане на младежка структура на БЧК. Активно участие в много инициативи 
и мероприятия взимат младежите от църквите.  
 

 САМОНАЕМАНЕ И ПРИДПРИЕМАЧЕСТВО 
 

Община Раковски не разполага с официална статистика на самонаемането и 
предприемачеството при младите хора.  
 

 ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
 
За насърчаване на здравословния начин на живот и добро развитие на спорта сред 

младежите Община Раковски предлага много добри условия: 
-спортни клубове по бойни изкуства, танци, тенис на маса, шах и табла, футбол, 

волейбол, баскетбол и др. 
-голям стадион в града, както и по-малки такива по населените места; 
-многофункционални спортни площадки, зали за фитнес и др. 

 Ежегодно в Община Раковски по повод Деня на Българския спорт се организира 
Общински спортен празник, който събира над 2000 участници. Провеждат се състезания в 
много дисциплини - футбол, волейбол, стрийтбол, тенис на маса, тенис на корт, 
бадминтон, табла и шах, силов трибой, борба и др. В последните две години място на това 
мероприятие намери и един сравнително модерен спорт, а именно стрийфитнес”. 
 Училищата също организират междуученически състезания, както на общинско, 
така и на областно ниво. 
 Най-голямото спортно събитие с международно значение, което се организира 
всяка година е Международния детски футболен турнир „Франц Коков”. В турнира са 
взимали участие отбори, като: Фенербахче, Милан, Щутгарт, Рух Хожув и др. 
 На територията на общината развиват дейност 9 читалища. В последните години 
тяхната дейност се засили. Все повече млади хора ползват услугите на читалищата по 
различни поводи. 
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 Много млади хора се включиха в създадените школи по народно пеене, тамбура и 

гъдулка. Към читалищата развиват дейност и няколко клуба за народни хора, школи по 
модерни танци, школи по рисуване, самодейни театрални групи и танцови състави. 

Голяма роля в културния живот на общината има ПФА „Слав Бойкин” към НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Раковски. Ансамбълът наброява повече от 60 души, които активно се 
включват в повечето културни мероприятия на територията на общината, както с участие, 
така и с организация. Ансамбълът участва на различни фестивали, конкурси и събори на 
местно, регионално и национално ниво и винаги е сред най-добрите.  

  

 ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
 

Един от приоритетите в политиката на Община Раковски днес е повишаване 
качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

Днес източниците на масова обществена информация, като електронни и печатни 
медии, образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за даденост. Те 
имат ключова роля за събирането, организирането и ползването на информация, както и за 
осигуряването на достъп до широк кръг информационни източници.  

Община Раковски има изградена много добра културна инфраструктура в това 
отношение – девет работещи читалища и библиотеките към тях.  Те изпълняват и ролята на 
памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с 
историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна 
информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането 
на решения по ключови проблеми. Културните институции на територията на града успешно 
си сътрудничат с други организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с 
които разполагат. 

 
Бързото нарастване на обема на достъпната информация и продължаващите 

технологични промени вече имат значителен ефект върху библиотеките и услугите, които те 
предлагат.  

Във всички училища на територията на общината е осигурен свободен достъп до 
интернет на учениците. Три от читалища на територията на община Раковски работят по 
програма „Глобални библиотеки- България”. Те са снабдени с настолни компютри, лаптопи 
и мултимедии, които се ползват свободно и безплатно от гражданите. За информация на 
гражданите работи и местната кабелна телевизия „Канал М”. Много хора се информират и 
от сайтовете на общината.   

 
Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. 

Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги 
ползват.  

 
IV. ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И 

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ  
 
1. Подобряване условията за професионална реализация на младите в общината, 

засилване връзките между училищата и бизнеса.  
2. Цялостно подобряване условията на живот за младите в община Раковски.  
3. Разработване на програми и проекти, насочени към младежката заетост.  
4. Повишаване нивото на информираност и знанията за здравословен живот.  
5. Активизиране на участието на младите хора в при решаване на проблеми с 

обществен характер.  
6. Поощряване на политическата и гражданска активност на младите и окозване на 

помощ при учредяване и регистрация на младежки НПО.  
7. Обогатяване на културния и на спортния календар на общината със събития, 

насочени към младежите.  
8. Намаляване броя на правонарушенията, извършвани от млади хора чрез 

организиране на мероприятия за превенция.  
 

V. ДЕЙНОСТИ  
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МЕСЕЦ 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОРИ 

ЯНУАРИ 
 

ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ  ОБЩИНА 
 ЧИТАЛИЩА 

ФЕВРУАРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КУКЕРСКИТЕ И 
МАСКАРАДНИ ИГРИ „КУКОВЕ-РАКОВСКИ” 

ОБЩИНА 
РАКОВСКИ 

МАРТ/ АПРИЛ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ПО ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, 
БАСКЕТБОЛ, ТЕНИС НА МАСА И ДР. 

ПО УЧИЛИЩА 
 

МАРТ/АПРИЛ ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
„ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ” И КОНКУРС ЗА 
РИСУНКА НА ТЕМА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” 

ОБЩИНА 

АПРИЛ ВЕЛИКДЕНСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ С 
УЧАСТИЕТО НА ФА „СЛАВ БОЙКИН”, КЛУБ ЗА 
НАРОДНИ ХОРА „КИТКА”   ГР. РАКОВСКИ И 

ПРИЯТЕЛИ 

ОБЩИНА 
ЧИТАЛИЩЕ 

„СВ. СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ” 

ГР. РАКОВСКИ 
АПРИЛ СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА ЧИТАЛИЩА 

УЧИЛИЩА 
МАЙ ДЕН НА ТАЛАНТА ПО УЧИЛИЩА 

 
МАЙ ДНИ НА КУЛТУРАТА- ИЗЛОЖБИ НА МЛАДИ 

ХУДОЖНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА, ТЕАТРАЛНИ 
ПОСТАНОВКИ, СРЕЩИ С ПИСАТЕЛИ И ДР. 

ОБЩИНА  
ЧИТАЛИЩА 

МАЙ 24-ТИ МАЙ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 
И КУЛТУРА 

ЧИТАЛИЩА 
УЧИЛИЩА 

МАЙ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ КМЕТСТВО  
С. БЕЛОЗЕМ  

НЧ „ПРОСВЕТА” 
ОБЩИНА 

ЮНИ РИСУНКА НА АСФАЛТ И ДЕТСКО ПАРТИ ПО 
ПОВОД ДЕН НА ДЕТЕТО 

ОБЩИНА 

ЮНИ ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ШКОЛИТЕ 
ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ, ГЪДУЛКА И ТАМБУРА КЪМ 

ЧИТАЛИЩЕ„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. 
РАКОВСКИ 

 

ЧИТАЛИЩЕ, 
ОБЩИНА 

ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН БАСКЕТБОЛЕН ТУРНИР „ГРИПС-ПВЦ” 
ООД  

ГР. РАКОВСКИ 
ЮНИ КОНЦЕРТ НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 

ПОЛОЖЕНИЕ КЪМ СДРУЖЕНИЕ „ЗА ДОСТОЕН 
ЖИВОТ” ГР. РАКОВСКИ 

ОБЩИНА 
СДРУЖЕНИЕ 

ЮНИ 
 

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК ОБЩИНА 
„МАСИВ 4” 

ООД  
ГР. РАКОВСКИ 

ЮЛИ 
 

ДЕТСКО ЛЯТО ЦЪРКВА 
„ПРЕСВЕТО 

СЪРЦЕ 
ИСУСОВО” ГР. 

РАКОВСКИ 
АВГУСТ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ 

ФЕСТИВАЛ 
 

ЦЪРКВА С. 
БЕЛОЗЕМ, 
ОБЩИНА 

АВГУСТ ВЕЛОПОХОДИ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ЦЪРКВА 
„ПРЕСВЕТО 

СЪРЦЕ 
ИСУСОВО”  

ГР. РАКОВСКИ 
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СЕПТЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР 
„ФРАНЦ КОКОВ” 

ОБЩИНА 

ОКТОМВРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СЛАВ 
БОЙКИН” 

 
 
 

ОБЩИНА 
 ЧИТАЛИЩЕ 

„СВ. СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ” 

ГР. РАКОВСКИ 
НОЕМВРИ ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ 

БУДИТЕЛИ 
ЧИТАЛИЩЕ 

„СВ. СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЙ” 

ГР. РАКОВСКИ 
НОЕМВРИ ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ОТ МЛАДЕЖИ КЪМ 

ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. 
РАКОВСКИ 

ЧИТАЛИЩЕ 
„СВ. СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ” 
ГР. РАКОВСКИ 

НОЕМВРИ ДЕН НА ВСИ СВЕТИИ 
 

ОБЩИНА 

ДЕКЕМВРИ 
 

АНТИСПИН КАМПАНИЯ 
 

ОБЩИНА 

ДЕКЕМВРИ КОЛЕДЕН БАЗАР И КОНЦЕРТ ОТ САМОДЕЙЦИ ОТ 
ФА „СЛАВ БОЙКИН” ГР. РАКОВСКИ 

ЧИТАЛИЩЕ 
„СВ. СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ” 
ГР. РАКОВСКИ 

ДЕКЕМВРИ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ДЕЦА КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

ОБЩИНА 
ЦОП 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  
 

Основните принципи за постигане на целите са: 
-  съвместни усилия на всички отговорни субекти; 
- съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за 

младежта; 
- прилагане на европейски принципи, норми и стандарти при работа с младите 
хора; 
-  съобразяване с действащата нормативна уредба. 
 
VII. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА 
 
В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, анкети и 

допитвания.  
 
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база на следните 

показатели: 
-съответствие на целите с потребностите на младите хора; 
-степен на постигане на целите; 
-въздействие върху целевата група; 
-устойчивост на ефекта върху целевата група.  
 
VIII. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 
 

 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на 
общината. Реализирането  на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението 
му. 
 
 Общинският план за младежта е приет на редовно заседание на Общински съвет 
Раковски с решение № 285 от протокол № 19/25.01.2017 г. 
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г-н Георги Лесов: Точка петнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
597/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
актуализация на структурата на Териториална Общинска администрация  на Община 
Раковски, считано от датата на влизане на Решението на ОбС - Раковски в сила. 
Г-н Матански? 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Лесов! Комисията предлага на Общински съвет да 
приеме, така предложената актуализация. 
г-н Георги Лесов: Добре, благодаря! Колеги, въпроси? 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 – възд. се  
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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 286 
 

Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Актуализация на структурата на Териториална Общинска администрация на 
Община Раковски, считано от датата на влизане на Решението на ОбС - Раковски в сила. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА 
  
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Актуализира структурата на Териториална общинска администрация на Община Раковски, 
считано от датата на влизане на Решението на ОбС - Раковски в сила по структурни звена, 
щатни бройки и населени места, съгласно Приложение № 1. 
 
 
МОТИВИ: След направен задълбочен и обстоен анализ на работата, както и от гледна точка 
натовареността на Дирекциите и отделите в Общинската администрация, се породи 
необходимостта от промяна в състава на някои от тях.   
      Предлагаме на Общински съвет Раковски актуализиране на структурата и числеността 
на териториална общинска администрация – Раковски с четири нови щата за дължностите: 
„Главен вътрешен одитор”, ”Главен юрисконсулт”, Главен специалист ”Данъчни приходи” и  
Главен експерт „ФСО”. 
След направените анализи и проведените разговори относно работата с Директорите на 
дирекции, предлагаме на Общински съвет - Раковски закриването на един щат от Дирекция 
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 „Местно развитие и политики” за длъжността – Главен специалист ”ОДУЗ”, чиито задължения  
предвид работата и натовареността могат да се изпълняват само от един човек на същата 
длъжност, както и промяна в длъжността – Главен специалист ”Строителен контрол” в Главен 
специалист „Строителен контрол и УТТО”, а длъжност: Главен специалист ”Програми за 
временна заетост” се закрива.  
   Предвид гореизложеното, предлагам следните промени в длъжностите и съответните 
щатни бройки: 

Приложение № 1 
 

 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № 
598/20.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на 
кметства. 
Г-н Антонов, моля за становище на Вашата Комисия! 
г-н Петър А. Антонов: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по Бюджет и финанси 
разгледа Докладна записка на г-н Кмета и дава положително становище – трудовите 
възнаграждения на Кмета на Общината и на кемтовете на кметства, да бъдат приети, така 
както са записани. Едни заслужени възнаграждения, за един работещ кмет. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Антонов! Предполагам, че искате нещо от кметовете 
заради тия мили думи. Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 18     
Против: 1          
Възд.се: 2                                                               
 
                             
1. Петър Милков Антонов – за  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се 
5. Мария Георгиева Джатова – против 
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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за    
21. Славейко Милков Белчев – за  

Било: Щат Става: Щат 
Старши вътрешен одитор 1 Главен вътрешен одитор 1 
Старши експерт ”Финансово 
счетоводна отчетност” 

 
1 

Главен експерт ”Финансово 
счетоводна отчетност” 

1 

Старши юрисконсулт 
1 

Главен юрисконсулт 
1 

Главен специалист 
„Образование и училищно 
детско здравеопазване”  

2 
Главен специалист 
„Образование и училищно 
детско здравеопазване” 

  
1 

 
Главен специалист ”Строителен 
контрол” 

         
        1 

Главен специалист ”Строителен 
контрол и УТТО” 

        1 

Касиер „Данъчни приходи”         1 Главен специалист ”Данъчни 
приходи” 

        1 

Главен специалист „Програми 
за временна заетост” 

        1 Главен специалист „Програми за 
временна заетост” 

         0 
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Р Е Ш Е Н И Е № 287 

 
Взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и 
кметовете на кметства.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, т. 4 от ПМС 67 от 14.04.2010 
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Приложение № 1 към Наредбата за 
заплатите на служителите в дръжавната администрация 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Общински съвет - Раковски определя размера на основното трудово възнаграждение на 
кмета на Общината и кметовете на кметства, считано от 01.02.2017 г., както следва: 

 
                                                                     Било                     Става         

Кмет на Община                      -        1427 лв.              1900 лв.              
Кмет на кметство Белозем      -         943 лв.              1100 лв.              
Кмет на кметство Стряма        -         916 лв.              1100 лв.              
Кмет на кметство Чалъкови    -           800 лв.              1000 лв.              
Кмет на кметство Шишманци -          802 лв.               950 лв.              
Кмет на кметство Момино село  -     785 лв.               950 лв.             
Кмет на кметство Болярино    -           670 лв.                800 лв.             

 
Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Раковски. 
 
 
МОТИВИ: Съгласно чл. 21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА Общинският съвет определя размера на 
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и 
средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на 
кмета на Общината. 

На основание чл. 2 т. 4 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в 
бюджетните организации и дейности /обн. ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 г., последно изменение – 
ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г./, е приета таблица на дъжностните наименования, минималните и 
максималните размери на основните месечни заплати, в частност - на кметовете, в 
зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по 
нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 
към наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съгласно 
приложение № 5 към Постановлението.  

Съгласно горното, минималите и максимални размери на основна месечна 
заплата за кметовете в зависимост от броя на населението в населеното място, са както 
следва: 

 
 

Длъжности Минимален 
размер 

 

Максимален 
размер 

 
Кмет на община с население от 10 000 до 50 000 
души 
/Население на Община Раковски по постоянен 
адрес – 28 360 души / 

730 

 

2400 
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Кмет на кметство с население над 2500 души 

Кметство Белозем -   население 3 957  души 

Кметство Стряма –    население 3 670 души 

460 

 

1650 

 

 

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души 

Кметство Чалъкови –      население 2 008 души 

 Кметство Шишманци – население    909  души 

 Кметство Момино село  – население    667 души  

460 

 

1400 

 

Кмет на кметство с население до 500 души 

Кметство Болярино -      население     319 души 

460 

 

1300 

 
  
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка седемнадесета от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Терзийски? 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията по Здраве и социално 
дейности разгледа постъпите молби за месец ЯНУАРИ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани, 
одобрява отпускането на еднократни помощи на следните лица: 

- Ивана Георгиева Матанска от с. Момино село със  100 /сто/ лева; 
- Калоян Минчев Шишков от гр. Раковски -  100 /сто/ лева; 
- Катерина Петрова Плачкова от Раковски - 100 /сто/ лева; 
- Сашо Милков Шарков от гр. Раковски - 100 /сто/ лева; 
- Катерина Антонова Ячева от гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 
 

г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! Колеги, коментари? Няма. Моля да 
гласуваме! 

 
 

/16:31 – г-н Петър М. Антонов – излиза от залата/ 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 1        
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 – 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. Виктор Петров Узунов – за   
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за 
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 288 

 
Взето с Протокол № 19/25.01.2017 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: Петър Терзийски – Зам. Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  

Р Е Ш И: 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Ивана Георгиева Матанска с ЕГН: 290103**** и постоянен адрес: с. Момино 
село, община Раковски, ул. „14-та” № 45,  в размер на 100 /сто/ лева. 

  
2. Калоян Минчев Шишков с ЕГН: 891117**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 

община  Раковски, ул. „Синчец” № 4., в размер на 100 /сто/ лева. 
 
3. Катерина Петрова Плачкова с ЕГН: 370619**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 

община Раковски, ул. „Перник” № 22, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Сашо Милков Шарков с ЕГН: 910612**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 

община Раковски, ул. „Гоце Делчев” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
5. Катерина Антонова Ячева с ЕГН: 391029**** постоянен адрес: гр. Раковски, 

община Раковски, ул.” Москва” № 38, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

   
 
 
 

 
г-н Георги Лесов: Осемнадесета точка от Дневния ред: Питания. 
Моля  заповядайте! Г-н Иванов? 
г-н Костадин Иванов: Искам да поздравя всички общински съветници, които гласуваха за 
бюджета! Защото на всички ни е ясно, че без приемането на бюджета, Шишманци и всички 
други населените места не могат да вървят напред. И на всички останали да пожелая – да 
са живи и здрави. 

/АПЛОДИСМЕНТИ/ 
 

г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Иванов! Колеги, други питания. Виждам, че няма! В такъв 
случай, ще ви пожелая приятна вечер и до нови срещи. 
   
  
 
 

/Заседанието приключи в 16:33 часа/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         Председател на Общински съвет Раковски: 
          /Георги Лесов/ 


