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

  

 
ПРОТОКОЛ № 32 

 

от 29.12.2017 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 09:04 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 Христов Неделчев, Татяна Янкова Изевкова, Мария Георгиева Джатова, Стефан 
Йозов Пенсов, Димитър Йорданов Димитров, Любов Степановна Кориновска, Рангел 
Георгиев Матански, Мария Димитрова Нанчева, Георги Борисов Панов, Петър Григоров 
Терзийски, Запрян Петков Запрянов, Виктор Петров Узунов, Иван Рангелов Рангелов, Младен 
Минчев Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, Донка Неделчева Неделчева, Славейко 
Милков Белчев, Божидар Георгиев Замярски 
 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
Йовко Стефанов Романов  – Зам.  Кмет на Община Раковски 
Татяна Серафимова Бакова –  Зам. Кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
 
 
г-н Георги Лесов: Добро утро, колеги! Честита Коледа! Нека все така да се виждаме весели, 
засмяни, надявам се и в пълен състав. Имаме необходимия кворум за провеждане на 
редовното заседание на Общински съвет – Раковски за месец декември. На заседанието, 
както обикновено присъстват: г-н Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски, зам. кметове 
на Общината, и други официални лица няма. Предполагам всички сте се запознали с 
материалите за днешното заседание, както и Проектодневният ред. Някакви предложения 
относно него? Няма. В такъв случай моля, да гласуваме така предложения Дневен ред! 
 

 
/09:06 часа – г-н Йосиф Ячев и г-жа Татяна Изевкова – влизат в залата/ 

 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
 

1. Предложение с Изх. № ОбС-293/14.12.2017 г. от Георги Николаев Лесов – Председател на 
Общински съвет – Раковски, относно избор на заместник - председател на Общински съвет 
– Раковски. 
 
2. Докладна записка с Вх. № ОбС-1052/13.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно промяна наименованието и вида на предоставяните от Община 
Раковски социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания“ - гр. Раковски. 
 
3. Предложение с Вх. № ОбС-1053/13.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно учредяване право на ползване на имоти частна общинска собственост. 
 
4. Докладна записка с Вх. № ОбС-1056/13.12.2017 г. Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно предоставяне на общински активи на Общинско предприятие 
„Благоустрояване и превенция“. 
 
5. Докладна записка с Вх. № ОбС-1057/13.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно приемане на Годишен отчет за дейността на Комисия по 
стипендиите за 2017 г. 
 
6. Докладна записка с Вх. № ОбС-1058/13.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Раковски за 2018 г. 
 
7. Докладна записка с Вх. № ОбС-1059/14.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2018 г. 
 
8. Предложение с Вх. № ОбС-1062/18.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 
 
9. Докладна записка с Вх. № ОбС-1064/20.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на план – сметката за дейностите по управление на 
отпадъците и определяне на  размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. в Община 
Раковски. 
   
10. Докладна записка с Вх. № ОбС-1065/20.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на 
Общината и Кметове на Кметства. 
 
11. Предложение с Вх. № ОбС-1068/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., във връзка с продажба на имоти - 
частна общинска собственост. 
 
12. Предложение с Вх. № ОбС-1069/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  
устройствен план (ПУП)-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, 
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, представляващ  поземлен 
имот 055040 с НТП-нива, местност „Брестите” в землището на с. Белозем, област Пловдив, 
Община Раковски, за образуване на УПИ-055040 - Търговски комплекс. 
 
13. Предложение с Вх. № ОбС-1070/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план 
на Трасе за електрозахранване, преминаващ през поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–



стр. 3 
 

ниви, и поземлен имот 448017 с НТП–овощна градина, местност „Стара овощна градина“ в 
землището на гр. Раковски,  за захранване на  УПИ-448020 - Складово-търговски дейности. 
 
14. Предложение с Вх. № ОбС-1071/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
електропровод“, преминаващ през поземлени имоти 000082, 015006, 085006 и 085020 с НТП-
общински полски пътища и поземлен имот 085005 с НТП-нива, към проект за  ПУП-ПРЗ за 
промяна предназначението на ПИ015009, с НТП-нива, местност „Кемера”  в землището на  с. 
Белозем, община  Раковски, схеми Ел, ВиК и Пътна, за образуване на УПИ-015009 - 
Обществено обслужваща дейност, База за спортни и рекреационни дейности и 
краткотраен отдих сред природата. 
 
15. Предложение с Вх. № ОбС-1072/24.11.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
електропровод“, преминаващ през поземлени имоти 400034 и 436051 с НТП-общински полски 
пътища, до Трафопост в поземлен имот 436056, местност „До мелницата“, в землището на 
гр. Раковски,  към проект за  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението  на ПИ 400085, с НТП-
нива,  местност „Пашалъка” в землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 400085-За 
земеделска дейност, Ферма за отглеждане на водоплаващи птици. 
 
16. Предложение с Вх. № ОбС-1073/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) 
на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, за поземлени имоти 
034 141; 034 143; 034 239, 034 240 и части от поземлени имоти 034149, 034172 и 034220, схеми Ел, 
ВиК, Пътна и ВП,  местност „Перселик” в землището на с. Стряма, община Раковски и ПУП-
Парцеларен План (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура, за образуване на три нови 
квартала с идентификатори: 145, 146 и 147. 
 
17. Предложение с Вх. № ОбС-1074/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно приемане актуализация на разчета за капиталови разходи и 
актуализация на текущи ремонти на Община Раковски за 2017 г. 
 
18. Предложение с Вх. № ОбС-1075/22.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно актуализиране на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост“ за 2017 г., във връзка с продажба на имот 
частна общинска собственост. 
 
19. Предложение с Вх. № ОбС-1076/22.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно одобряване на промени в структурата на Общинска 
администрация Раковски и общата численост. 
 
20. Отпускане на еднократни помощи. 
 
21. Питания.  
 
 
 
 

 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка от Дневния ред: Предложение с Изх. № ОбС-293/14.12.2017 
г. от Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски, относно избор на 
заместник - председател на Общински съвет – Раковски. 
Колеги, знаете г-н Младен Шишков изпълняваше тази функция, но поради избирането му за 
народен представител, Общински съвет – Раковски си остана без зам. - председател. Има 
моменти, в които се налага този зам. - председател да си влезе в ролята.  И обстоятелствата 
налагат да си изберем такъв. Очаквам предложения! Аз ще се възполвам от името на 
групата на ГЕРБ, да предложа г-н Виктор Узунов. Той е с няколко мандата зад гърба си, има 
достатъчно опит и все пак е председателствал заседания. Знае за какво става въпрос. Други? 
Г-н Антонов? 
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г-н Петър Антонов: Аз нямам нищо против за предложението за г-н Узунов, но си мисля, че и 
ние като група трябва да имаме представителство в ръководството на Общински съвет. Аз 
искам да предложа от нашата група Татяна Изевкова за зам. - председател на Общински 
съвет. С ясната мисъл, че трябва да даваме повече на младите колеги и да градим тяхното 
бъдеще. 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Антонов! Съгласен съм с Вас. Колеги, други предложения? 
Ако няма други предложения, предлагам двете кандидатури да ги подложим на гласуване – 
г-н Виктор Узунов и г-жа Татяна Изевкова. Други предложения? 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 494 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Избор на заместник-председател на Общински съвет – Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3, изр. второ от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии 
и взаимодействието с общинска администрация. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски  

 
 

Р Е Ш И:  
 

 
Избира за заместник-председатели на Общински съвет – Раковски Виктор Петров Узунов и 
Татяна Янкова Изевкова.  
 
 
МОТИВИ: Понастоящем Общински съвет – Раковски няма избран заместник-председател, 
поради възникнала несъвместимост на последно определения за такъв Младен Шишков, 
чийто пълномощия са предсрочно прекратени с Решение № 127, взето на 13.04.2017 г. на ОИК 
– Раковски /съгласно чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА/, поради избирането му за народен 
представител. Целесъобразно е избирането на заместник-председател, който да подпомага 
дейността на Общински съвет – Раковски и неговия председател, като води заседанията в 
отсъствието на председателя, в случаите, когато той не може да участва при вземане на 
решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и 
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роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по 
сватовство до втора степен включително, както и във всички останали случаи, в които 
заседанието не може да бъде ръководено от председателя.  
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Втора точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-1052/13.12.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна 
наименованието и вида на предоставяните от Община Раковски социални услуги „Център за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“- гр. Раковски. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията разгледа Докладната записка. 
Искам само да внеса малко разяснения. От началото на 2018 г. всички центрове за 
настаняване от семеен тип трябва да изберат - „за младежи” или „за деца”. Нашият избор е  
Центърът за настаняване от семеен тип, да остане „без увреждания”. Това е и същността на 
самата Докладна. С пълно единодушие предлагаме на Общински съвет – Раковски проекто 
– решението да бъде прието.  
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: 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 495 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Промяна на наименованието и вида на предоставяните от Община Раковски 
социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“, 
гр. Раковски. 

 
На основание: чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 7 от Закона за социалното 
подпомагане, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 4 б а)аа), чл. 36, ал. 3, т. 2, б. в) 
и чл. 36в, ал. 3, т.1 във вр. с чл. 36в, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  

Общински съвет - Раковски дава съгласие за промяна на наименованието и вида на 
предоставяните от Община Раковски социални услуги от „Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи без увреждания“, гр. Раковски с капацитет 10 места в „Център за 
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, гр. Раковски, с капацитет 10 места. 

 
 

МОТИВИ: Във връзка с  приети промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане и на основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 7 от Закона за социалното 
подпомагане, §40 от Преходните и заключителни разпоредби на правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 4 б а)аа), чл. 36, ал. 3, т. 2, б. в) и 
чл. 36в, ал. 3, т.1, във връзка с чл. 36в, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане, ОбС - Раковски дава съгласие за промяна на наименованието и 
вида на предоставяните от Община Раковски социални услуги, съгласно настоящото 
решение.  

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-1053/13.12.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно учредяване право на ползване 
на имоти частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да учреди безвъзмездно 
право на ползване върху няколко стаи общинска собственост. Става въпрос за Общинска 
служба по „Земеделие”, гр. Раковски и договорът, който е изтекъл.  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 496 

 
Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Учредяване право на ползване на имоти частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 12, ал. 3 и 4, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 19 и чл. 
54, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Включва в Раздел ІІ “Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане 
през 2017 г.” на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2017 г., приета с  решение № 283 на Общински съвет - Раковски, взето с 
Протокол № 19/25.01.2017 г., следните недвижими имоти -  частна общинска собственост: 

 
- СТАИ - № 4, 6, 8, 13 и част от коридор с обща площ от 57,95 кв. м. /петдесет и седем и 0.95 

кв. м./, находящи се на ІІ етаж от Административна сграда, ситуирана в УПИ V - 497, кв. 
144, Нов център, ЧОС /бивше АПК/, адрес: бул. “Г. С. Раковски” № 108 А по плана на гр. 
Раковски - АОС № 1217/12.12.2005 г.; 

- СТАИ - № 2 и 4 с обща площ 30 кв. м./тридесет/, находящи се на І етаж от същата сграда. 
 
2. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 5/пет/ години 

в полза на Общинска служба „Земеделие“, гр. Раковски на гореописаните имоти.  
3. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

сключването на договор. 
 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило Заявление с Вх. № 24-09-
31/22.11.2017 г. от ВЕЛИНА ПАНЧЕВА, в качеството си на Директор ОД „Земеделие“, гр. 
Пловдив, с което е заявено желание за ползване на : 

1. СТАИ - № 4, 6, 8, 13 и част от коридор с обща площ от 57,95 кв. м. /петдесет и седем и 
0.95 кв. м./, находящи се на ІІ етаж от Административна сграда, ситуирана в УПИ V - 497, кв. 
144, Нов център, ЧОС /бивше АПК/, адрес: бул. “Г. С. Раковски” № 108 А по плана на гр. 
Раковски - АОС № 1217/12.12.2005 г.; 

2. СТАИ - № 2 и 4 с обща площ 30 кв. м. /тридесет/, находящи се на І етаж от същата 
сграда. 
С Решение № 381, взето с Протокол № 29/30.11.2009 г. Общински съвет – Раковски е 
предоставил за временно безвъзмездно ползване гореописаните помещения, за които е 
сключен Договор за учредяване право на ползване от 20.01.2011 г. между Община Раковски и 
ОД „Земеделие“. гр. Пловдив. Договорът е изтекъл, респ. учреденото право на ползване е 
прекратено, с оглед на което е подадено горепосоченото заявление. 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Четвърта точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-
1056/13.12.2017 г. Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
предоставяне на общински активи на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
Г-н Ячев! 
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г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри предоставянето 
на активи общинска собственост на Общинскто предприятие „Благоустрояване и 
превенция”. Става въпрос за бус „Мерцедес” и Вибрационен валяк. 
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: 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 497 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Предоставяне на общински активи на Общинско предприятие „Благоустрояване и 
превенция“. 
 
На основание: чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 1 от ЗОС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

  

1. Дава съгласие за предоставяне на общински активи – движимо имущество, общинска 
собственост, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, за стопанисване, 
ползване и управление, на Общинско  предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

2. Изпълнението на настоящото решение, включително изготвяне и подписване на Протокол 
за предаване на активите, се възлага на Кмета на Община Раковски.  

 
 
 

МОТИВИ: С Решение № 252, взето с Протокол № 17 от 28.12.2016 г., бе създадено Общинско 
предприятие „Благоустрояване и превенция“ /наричано по-долу за краткост 
„Предприятието“/, а с Решение № 275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. е приет 
Правилник за организацията и дейността на Общинското предприятие „Благоустрояване и 
превенция“ /наричан по-долу за краткост „Правилник“/. В раздел II Предмет на дейност, чл. 8 
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т. 9 от Правилника е предвидено: „Стопанисва и поддържа предоставената му безвъзмездно 
общинска собственост“. В раздел III Имущество и финансиране, чл. 11 от Правилника е 
предвидено: „На Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за 
управление и стопанисване общинско имущество, съгласно Приложение № 1. 
        На основание чл. 12 ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, имотите и вещите 
– общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и 
звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно чл. 52 ал. 1 от ЗОС, Общинското 
предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и 
услуги, финансирани от общинския бюджет.  
      Предвид изложените съображения, Общински съвет Раковски следва да даде съгласие за 
предоставяне на активи за стопанисване, ползване и управление на общинското 
предприятие „Благоустрояване и превенция“. 
 

                                                                                                                             
 
 
 

    Приложение № 1 
 
 
 
 

С П И С Ъ К  
на  

общински активи – движимо имущество -  
общинска собственост,  

предоставени за стопанисване, ползване и управление  
на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ 

 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ СТОЙНОСТ 

1. Лек автомобил - Мерцедес 1 11 500,00 лева 

2. Двубанд. Вибрационен валяк 1   33 759,60 лева 

 
 
 

   
 
 

 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-1057/13.12.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Годишен 
отчет за дейността на Комисия по стипендиите за 2017 г. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Комисията разгледа Предложението на Кмета на Община Раковски и 
със 7 гласа – за, приема дейността на Комисията. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 498 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на комисия по стипендиите за 2017 г. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25 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: 
 
Приема Годишен отчет за 2017 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. 10, ал. 2 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. 

 
 
 

Приложение 1 
 

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 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 три конкурсни 
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сесии – януарска, априлска и септемврийска, в резултат на които са отпуснати четири 
еднократни финансови подпомагания, една месечна стипендия и четири годишни 
стипендии, както следва: 
 

Януарската сесия 2017 г.  
 

В деловодството на общината е постъпило 1 бр. Искане с Вх. № 94Й-1863-2/08.11.16 г. от 
Йордан Яков Гаджев. 

 
След оценка и подбор на същото, 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 годишна стипендия в размер на 840 лв./две минимални 
работни заплати/ на лицето Янко Йорданов Гаджев, участвал в Международен турнир по 
джудо „Гладиатор” гр. Пловдив и в Международен турнир по джудо „Янко Димов” гр. Елин 
Пелин през последната една година, считано от датата на подаване на искането за 
отпускане на годишна стипендия. И в двете състезания Янко Гаджев печели бронзови медали. 

 
Априлската сесия 2017 г.  

 
В деловодството на общината са постъпили 3 бр. искания, както следва: 
 

-  Искане с Вх. № 94А-751-3/25.04.2017 г. от Анелия Георгиева Домовчийска. 
След оценка и подбор на същото, 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 годишна стипендия в размер на 920 лв. /две минимални 
работни заплати/ на лицето Валентин Иванов Домовчийски, участвал през последната година 
на различни международни състезания, както в страната, така и в чужбина.  

На участие си в Международен турнир „Младост”, провел се на 14-ти и 15-ти май 2016 
г. в гр. Пловдив, Валентин Домовчийски печели престижни места в следните дисциплини: - 50 
м. Backstroke – 1-во място; -100 м. Backstroke – 2-ро място;- 100 м. Free style – 2-ро място; 

На участие си в Международен турнир по плуване, провел се на 4-ти март 2017 г. в гр. 
Бор, Република Сърбия Валентин Домовчийски печели в следните дисциплини: -50 м. 
Backstroke – 1-во място; -100 м. Backstroke – 2-ро място; -400 м. Free style – 2-ро място; 

 
- Искане с Вх. № 94Е-490-1/ 26.04.2017 г. и Искане с Вх. № 94А-643-1/26.04.2017 г., 

съответно от Елена Тотова и Албена Жекова. 
  

След оценка и подбор на същите, 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 годишна стипендия в размер на 1840 лв./по 920 лв. за 
всеки/две минимални работни заплати/ на лицата Иван Тотов и Мариана Жекова, участвали 
през последната година, считано от датата на подаване на исканията на различни 
международни състезания, както в страната, така и в чужбина.  

На участие си в Международен турнир по спортни танци „Марибор оупън”, провел се 
на 02.12.2016 г. в Марибор, Република Словения, Мариана Жекова и Иван Тотов печелят: 2-ро 
място в тяхната възрастова група-раздел Стандартни танци; 3-то място в тяхната възрастова 
група-раздел Латиноамерикански танци. 

На участие си в Международен турнир по спортни танци „Бео Данс оупън”, провел се 
на 01.10.2016 г. в гр. Белград, Република Сърбия, Мариана Жекова и Иван Тотов печелят: 3-то 
място в тяхната възрастова група-раздел Стандартни танци. 
 

Септемврийска сесия 2017 г.  
 

В деловодството на общината са постъпили 5 бр. искания, както следва: 
 
- За постъпило Искане с Вх. № 94Д-46-1/04.05.2017 г.,  на основание  чл. 20, ал. 1 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 Екатерина Милкова 
Хамбарлийска, спечелила 2-ро място на Национално първенство по карате за кадети 
/категория + 65 кг./ в   гр. Пазарджик, провело се на 02.04.2017 година; 
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- За постъпило Искане с Вх. № 94П-1440-1/05.05.2017 г.,  на основание  чл. 20, ал. 1 
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 100 лв. на Петя Йовкова 
Мекерешка, спечелила 3-то място на 5-ти национален ученически журналистически конкурс 
„Григор Попов” през месец март в гр. Разград; 
 

- За постъпило Искане с Вх. № 94М-2412-1/08.08.2017 г.,  на основание  чл. 20, ал. 1 
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 200 лв. на Йосиф 
Иванов Орешков, спечелил 1-во място на 1-ви национален конкурс „Димитър Гайдаров” в гр. 
Казанлък, провел се на 09 - 11.06.2017 година; 
 

- За постъпило Искане с Вх. № 94М-2560-1/16.08.2017 г.,  на основание  чл. 4, ал. 2 
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 100 лв. на Михаела 
Славчева Ячева, спечелила участие в Космическия лагер на НАСА в гр. Измир, Турция, след 
надпревара от 1000 деца, провел се на 12.07.17 година;  
 

- За постъпило Искане с Вх. № 94П-324-1/07.09.2017 г.,  на основание  чл. 19, ал. 5 
от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и 
младежи с изявени дарби, комисията е отпуснала месечна стипендия в размер на 460 лв. на 
Симеон Юлианов Гендов, участвал и спечелил Регионални първенсва по тенис, както следва: 
на 17.06.2017 г. в гр. Асеновград –  1-во място за момчета до 8 г.; на 21.06.2017 г. в гр. Пловдив –
1-во място в категория момчета до 10 г.; на 04.06.2017 г. в гр. Сливен 3-то място в кат.- момчета 
до 8 г.  

 
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: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-1058/13.12.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Годишна 
програма за развитие на читалищната дейност в Община Раковски за 2018 г. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Уважаеми г-н Председател, на свое редовно заседание Комисията 
разгледа Годишния план и предлага на Общински съвет – Раковски със 7 – гласа – за, да 
приеме Годишния план и програма за читалищната дейност. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Заповядайте, г-жо Джатова! 
г-жа Мария Джатова: Използвам възможността господа общинари, господа общински 
съветници, да благодаря за това, което направихте в Белозем. В читалището в Белозем. 
Искрено Ви благодаря! Надявам се, че тази програма, която приемаме сега, ще бъде 
дадена възможност да бъде изпълнена. Говоря най-вече за моето село, защото виждам колко 
голяма потребност има от това, хората да имат досег до това, което правят децата. 
Благодаря Ви за прекрасния концерт, който се проведе! 
г-н Георги Лесов: Радвам се, че Ви е харесал. Аз лично бях там и останах доволен, че залата 
беше препълнена. Дано продължи и занапред така! 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 499 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Раковски за 2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 
читалища. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И: 

 
 

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Раковски за 2018 
г.  

 
МОТИВИ: На територията на Община Раковски функционират общо 9 читалища. Народните 
читалища развиват богата културно-просветна, социална и образователна дейност и имат за 
цел да спомагат за развитието и обогатяването на културния живот, чрез запазване на 
обичаите и традициите, характерни за съответното населено място. С оглед на това и 
съгласно чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ е представена Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Раковски за 2018 г., която следва да бъде приета от Общински съвет- 
Раковски. 
  

 
 
 

ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА  ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА  РАКОВСКИ 
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

 
 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от 

Закона за народните читалища, въз основа на направени от председателите на читалищата 
предложения за дейността през 2018 г. 
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Изготвянето на годишната програма за  развитие на читалищната дейност цели 
обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата, като 
значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, 
региона и страната, в процесите на всеобхватната глобализация.  

Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитите на местната култура 
в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като 
културни центрове, но и като такива на гражданското общество. 

 
ІІ. НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
Народните читалища са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни 

самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които 
изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички 
физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни 
възгледи и етническо самосъзнание.  

На територията на община Раковски развиват дейност 9 читалища,  записани в 
Регистъра на Народните Читалища в Министерство на Културата.  

 
ІІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
ОСНОВНА ЦЕЛ е утвърждаването на читалищата в община Раковски като културно-

просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. 
За нейното постигане ще съдейства реализирането на следните подцели: 

1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в общината за реализиране на 
основните им дейности за развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност в населените места. 

2. Стимулиране на читалищните дейности за  проучване, възстановяване, запазване и 
популяризиране на местните културни традиции и наследство. 

3.  Разширяване на обхвата на дейността на читалищата в обществено значими 
сфери, като социалната и информационно-консултантската. 

4. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални 
практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалищата за социалната и културна 
интеграция на различни социални общности. 

 5. Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското 
общество, участието в разработването на местни стратегии и превръщането на читалищата 
във фактор на обществения диалог и обществените форуми. 

6. Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции. 
7. Информационно обезпечаване на гражданите. 
8. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 

 
 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

Основните  задачи на народните читалища са  задоволяване потребностите на 
гражданите, свързани с развитие и  обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и 
традициите на българския народ,  възпитание и утвърждаване на националното 
самосъзнание, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 
ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. За осъществяване на тези 
задачи е необходимо: 

1. Читалищата в Община Раковски да работят в посока събиране на информация и 
предоставянето й на гражданите чрез нагледни материали, извършване на социални 
дейности и услуги и осигуряване на достъп до интернет, там където е възможно. 

2. Да организират и съдействат при провеждането на традиционните местни събори, 
празници и обичаи. 

3. Да предоставят на гражданите  възможности да участват или да бъдат зрители на 
качествени културни продукти. 

4. Да разработват и реализират инициативи/проекти за общностно местно развитие и 
финансиране на читалищната дейност/. 

5. Да развиват ползотворното сътрудничество с читалищата на територията на 
общината, региона и страната. 
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6. Да поддържат активно партньорство с общинската администрация, кметствата, 
училищата, детските градини, църквата и бизнеса. 

 
 
V. РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 
В малките населени места в община Раковски, където няма училища, читалищата са 

единствените културно-просветни организации. През последните няколко  години, 
благодарение на допълващи субсидии от Министерството на културата и спечелени проекти 
се закупи компютърна техника в по-голяма част от читалищата. 

Библиотеките вече не са места, в които можеш да отидеш и само да си вземеш книги 
за определен срок. Те предоставят информация и услуги, организират мероприятия, 
насърчават надарени хора да създават и споделят свои творби и др. 

Изхождайки от гореизложеното се определят следните основни насоки в работата на 
читалищните библиотеки в община Раковски през 2012 година: 

- подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на 
населението чрез различни форми на културно-масовата работа; 

- осигуряване на информация и достъп до интернет за гражданите;             - 
възпитаване на интерес и култура за четене на книги, задоволяване потребностите на редовни 
читатели и посетители на библиотеката с нова литература и периодични издания; 

- обновяване на  библиотечния фонд в зависимост от читателския интерес чрез 
дарения и участие в програми и проекти. 

 
2. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 
 
Това  е дейността, която до голяма степен зависи от обществената подкрепа и 

организационните качества на членовете на читалищните ръководства и  щатния персонал.  
За осъществяване на тази дейност основните насоки в работата на читалищата са: 
- честване по подходящ начин на официални и традиционни празници, събори, 

годишнини, подреждане на тематични изложби, витрини и кътове; 
- организиране на концертни  програми и изяви свързани със съхраняването, 

развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи; 
- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните 

мероприятия; 
- организиране на мероприятия с деца и младежи; 
- събиране и разпространяване на знания за родния край; 
- проучване на архивни документи за историята на района и тяхното 

разпространяване сред населението по подходящ начин; 
- съхраняване и опазване на културно историческото наследство в района. 

 
3. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищата в общината дават възможности за изява на талантливите хора и за 

развитието на любителското художествено творчество. Изградените художествени самодейни 
състави осъществяват богата творческа дейност и имат многобройни изяви. 

Художествената самодейност в община Раковски се развива под различни форми. 
 
- Временни  самодейни художествени състави  се сформират за провеждане 

на местни обичаи- Коледуване, Заговезни, Лазаруване и др. Тези  състави се събират само 
за определен период,  докато трае подготовката и провеждането на проявата, после се 
разформироват. 

 
- Постоянно действащи самодейни художествени състави има във почти всички 

читалища в Общината. В някои от тях  се води целегодишна учебна година, а в други по 
учебна програма, която започва в началото на октомври и приключва в края на месец май. В 
тези състави се извършва учебен процес - обучение на самодейците. 

 
Акценти в художествено-творческата дейност: 



стр. 16 
 

- повишаване на художествено-творческите постижения на самодейните състави и 
индивидуални изпълнители; 

- създаване на самодейни състави, кръжоци, клубове и други форми на художествена 
самодейност в читалищата в по-големите населени места; 

- създаване и развитие на форми на художествено творчество сред децата и 
младежите; 

- активно участие на читалищните състави и индивидуални изпълнители в културно – 
масови прояви в населеното място и общината; 

- подготовка на местни обичаи, организиране и провеждане на качествени културни 
прояви; 

- участие на читалищни състави и индивидуални изпълнители  в общински, регионални, 
национални и други конкурси, прегледи и фестивали по избор и съобразно възможностите; 

- участие в общинския празник на любителското художествено творчество през месец 
май всяка година. 

 
4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 
 
Разработване на проекти и кандидатстване по различни  отворени програми да заеме 

приоритетно място в дейността на читалищните настоятелства, с цел осигуряване на 
допълнителни средства за  обогатяване на материалната база  и  осигуряване на 
художествената дейност. 

 
5. ПОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВО 

СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ 
 

Читалищата набират средства  от членски внос,  културно-просветна дейност, 
субсидии от държавния и общинския бюджет, наеми, дарения и други приходи. 

Начините за подобряване финансовото състояние на читалищата са: 
- осъществяване на контакти за набиране на допълнителни средства от дарения и 

спонсорство  за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в 
местни и национални програми, конкурси и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 
- използване на възможностите на проекти и програми; 
- наем от движимо и недвижимо имущество. 
Финансово счетоводната отчетност да бъде съобразена със законовите норми. Да се 

изготвят месечни и тримесечни финансови отчети,  които да се представят в общината. Да се 
водят грижливо и редовно приходно-разходните документи. 

В срок до 31 март, всяка година читалищните настоятелства да изготвят финансов отчет 
за предходната година и да го приемат на отчетно събрание. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищата в община Раковски организират своята дейност, като спазват основните 

принципи в Закона  за народните читалища, като  самостоятелни юридически лица.  
Всяко читалище да поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен 

орган – общото събрание, а през времето, в което не функционира–от законно избрано 
читалищно настоятелство.  

Председателите на народните читалища в срок до 10 ноември представят на Кмета 
на общината предложения за своята дейност през следващата година. 

 
VI. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
 
Обновяване и поддържане на  материално-техническата база и сградния фонд на 

читалищата чрез използване на възможности за допълнителни финансови средства по 
Програми и проекти. 

Стремеж за добро стопанисване на  наличните музейни експонати, сценични 
костюми и библиотечен фонд и поддържане на сградата чрез извършване на малки частични 
ремонти. 

 
VII. ПАРТНЬОРСТВА 

 



стр. 17 
 

Основи партньори в дейността на читалищата са Община Раковски, кметствата, 
училищата, детските градини, църквите, клубовете на пенсионера, НПО и др. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЪМ  

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 
ЗА 2018 Г. 

/КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧИТАЛИЩА/ 
 
 

 
НЧ „ХР. БОТЕВ” С. БОЛЯРИНО 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
Март  

 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 
Май  

 ДНИ НА КУЛТУРАТА 
Юни  

 ДЕН НА ДЕТЕТО 
Септември  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 
 КОЛЕДНО ШОУ ЗА ДЕЦА 

 

 
НЧ „ХР. БОТЕВ” С. ЧАЛЪКОВИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 144 Г. ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ 
Март  

 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА И БАБА МАРТА 
 ТРЕТИ МАРТ 

Април  
 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА 
 ЛАЗАРУВАНЕ 
 ВЕЛИКДЕНСКА ПРОГРАМА  
 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА  

Май  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 УЧАСТИЕ НА ГФА „ДЕТЕЛИНИ” В СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР „БАЛКАНФОЛК” 
 ДНИ НА КУЛТУРАТА /ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 

Юни  
 КОНКУРС РИСУНКА НА АСФАЛТ 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 
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 КОЛЕДНО –НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
 

 

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ШИШМАНЦИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
 ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА ПЕЙО ЯВОРОВ 

Февруари 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА АПОСТОЛА 

Март  
 „БАБА МАРТА”-ТЪРЖЕСТВО, ИЗЛОЖБА НА МАРТЕНИЦИ 
 ТРЕТИ МАРТ 
 ДЕН НА ЖЕНАТА-ТЪРЖЕСТВО 
 ЛАЗАРУВАНЕ 

Април  
 СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА 
 БОЯДИСВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА И ИЗЛОЖБА  

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА  

Юни  
 ДЕН НА ДЕТЕТО-ДЕТСКО ШОУ 
 ЛИТ. ЧЕТЕНЕ ЗАХРИСТО  БОТЕВ 

Юли  
 ПО СТЪПКИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ- ЛИТ. РАЗХОДКА 

 
Август  

 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА” 
Октомври  

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С МУЗИКАТА НА НИКОЛА ГАНЧЕВ” 
 
Ноември  

 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
Декември 

 ИЗЛОЖБА НА СУРВАЧКИ И КОЛЕДУВАНЕ 
 КОЛЕДНО –НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО 

 
НЧ „ПЕТКО МАНДАЖИЕВ” С. МОМИНО СЕЛО 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Февруари 

 ДЕН НА ЛОЗАРЯ 
 ТРИФОНЗАРЕЗАН 

Март  
 „БАБА МАРТА” И ДЕН НА САМОДЕЕЦА 
 ТРЕТИ МАРТ 
 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 
 ЛАЗАРУВАНЕ-ОБИЧАЙ 

Април  
 ВЕЛИКДЕНСКО ИЗЛОЖБА 

Май  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ГОЗБИ С УЧАСТИЕТО НА ГАЛЯ АСЕНОВА И АНГЕЛ АНГЕЛОВ 
 ДНИ НА КУЛТУРАТА /ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 

Юни  
 ДЕН НА ДЕТЕТО 
 УЧАСТИЕ В С. ПРОЛОМ 
 ЕНЬОВДЕН – ПОХОД ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 
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Юли  
 ЧАС НА ПРИКАЗКАТА – ЛЯТНА РАБОТА С ДЕЦА 

Август  
 ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО 

 
Септември  

 ЗДРАВНА БЕСЕДА ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЪРЦЕТО 
Октомври  

 ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 
 СВЕТОВЕН ДЕН НА СЕЛСКИТЕ ЖЕНИ- СРЕЩА 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 

Декември 
  НИКУЛДЕН, ИГНАЖДЕН - СЕДЯНКА 
 КОЛЕДУВАНЕ 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 

 

НЧ „ПРОСВЕТА” С. БЕЛОЗЕМ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
 ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ -170 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХР. БОТЕВ 

Февруари 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 ВАСИЛ  ЛЕВСКИ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ 

Март  
 ТРЕТИ МАРТ-ТЪРЖЕСТВО 
 21-ВИ МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЕЗИЯТА-СРЕЩА С ПОЕТ 
 ЛАЗАРУВАНЕ 

Април  
 „ПОХОДЪТ НА КНИГИТЕ”-ЧЕТЕНИЯ, ИЗЛОЖБИ,СРЕЩИ С ТВОРЦИ 
 ДЕН НА ЗЕМЯТА-ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА И ХРАСТИ 

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА / ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 
 X III  ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 
 УЧАСТИЕ В С. ПОРОС, ГЪРЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 

Юни  
 ДЕН НА БОТЕВ 
 СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ – ЗДРАВНА БЕСЕДА 

Август  
 МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ ФЕСТИВАЛ 

Септември  
 ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА 
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 

Октомври 
 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗИКАТА- ПОСЕЩЕНИЕ НА ОПЕРА 
 115 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ-ПОСЕЩЕНИЕ НА ГАЛЕРИЯ 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
 ИЗЛОЖБА НА ШКОЛАТА ПО РИСУВАНЕ 

Декември 
 КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 

 

 
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ” С. СТРЯМА 
 
Януари 
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 БАБИНДЕН 
 ВИКТОРИНА С ДЕЦА ОТ 2-РИ КЛАС 

Февруари 
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

Март  
 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА- КОНЦЕРТ ОТ САМОДЕЙЦИ 
 ТРЕТИ МАРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 ОСМИ МАРТ- ДЕН НА ЖЕНАТА 
 ЛАЗАРУВАНЕ 

Април  
 КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЧЕТЕЦ  С ДЕЦА ОТ 3-ТИ КЛАС 
 ВЕЛИКДЕНСКИ КУЛИНАРНА  ИЗЛОЖБА  

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ ДОП. ПРОГРАМА/ 
 УЧАСТИЕ НА ДТС „СТРЯМАЛИЙЧЕ” В ТФ „НАДИГРАВАНЕ” ГР. ЧИРПАН 

Юни  
 УЧАСТИЕ В НЕСЕБЪР НА ДЮТС „СТРЯМАЛИЙЧЕ” 

Юли  
 ЛЯТНА ЧИТАЛНЯ В БИБЛИОТЕКАТА 

Август  
 ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РОДОВА СРЕЩА” 

Септември  
 ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – „АЗ СЪМ ВЕЧЕ ПЪРВОЛАК” 

Октомври 
 КОНКУРС РИСУНКА „ЗЛАТНА ЕСЕН” 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО-БЕСЕДА С ОТЕЦ КРАСИМИР НЕШЕВ 

Декември 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 
 КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА СУРВАЧКА 
 КОЛЕДУВАНЕ И КОНЦЕРТ ОТ САМОДЕЙЦИ 

 
 

НЧ „ПЕТЪР БОГДАН БАКШЕВ” ГР. РАКОВСКИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
Март  

 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА - СЕДЯНКА 
Април  

 ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА  
Май  

 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА/ 
Юни  

 УЧАСТИЕ В МФ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” ГР СВИЛЕНГРАД 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР В АРБАНАСИ 
 

Юли  
 УЧАСТИЕ В В С. ДОРКОВО 
 УЧАСТИЕ В ХРАМОВ ПРАЗНИК НА АРАПОВСКИ МАНАСТИР 

 
Август  

 УЧАСТИЕ В СЪБОР „БОГОРОДИЧНА СТЪПКА” –СТАРА ЗАГОРА 
 УЧАСТИЕ В КОНКУРС „РЕЧНИ НОТИ” ТУТРАКАН 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

Декември 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТРЪЖЕСТВА 
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НЧ „ЧЕСТОЛЮБИЕ” ГР. РАКОВСКИ 
 
Януари 

 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАСКИ 
 ИЗЛОЖБА „КАЛЪЧЛИЙЦИ” 

Февруари 
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА 
 ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБИ НА  КУКЕРСКИ МАСКИ И „КАРИКАТУРИ” 
 УЧАСТИЕ В „КУКЕРЛАНДИЯ” ГР. ЯМБОЛ 

Март  
 ДЕН НА САМОДЕЙНОСТТА И ИЗЛОЖБА НА МАРТЕНИЦИ 
 УЧАСТИЕНА КУКЕРСКИЯ СЪСТАВ В СТАРА ЗАГОРА И ПОПИНЦИ 
 ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА  – ПЪРВА ПРОЛЕТ 
 ДЕН НА ПОЕЗИЯТА 
 РИСУВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА, КОНКУРС  ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯСТИЯ 

Април  
 

 ДЕН НА ШЕГАТА-ЛЪЖОВЕН ДЕН 
 ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА-ЧЕТЕМ  НА ОТКРИТО 

Май  
 ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА- ИЗЛОЖБА 
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ 
 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

Юни  
 ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА 

 
Юли/ Август  

 ЗДРАВНА БЕСЕДА  
 АРТ ТЕРАПИЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 

Септември  
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА ЧУШАТА И ДОМАТА, КЕШКЕКА 

Октомври  
 

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗИКАТА 
Ноември  

 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
Декември 

 ДЕН НА БОРБА СЪС СПИН 
 ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
 КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ  

 
 

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ 
 
Януари 

 БАБИНДЕН 
 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХР. БОТЕВ- ЛИТ. ЧЕТЕНЕ 

Февруари 
 МФ „КУКОВЕ” 
 ВИНАРИЯ 2017 Г. 
 РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ 

Март  
 ДЕН НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ 
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК- ШЕСТВИЕ  
 УЧАСТИЕ В КУКЕРСКИ ПРАЗНИЦИ В  ШИРОКА ЛЪКА И ЯМБОЛ 
 „НАЙ-ОРИГИНАЛЕН ПОДАРЪК ЗА МАМА” - ЕСЕ 
 УЧАСТИЕ В „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” СТАРА ЗАГОРА, „КОНКУРС НА ИЗКУСТВАТА” В ГРАД 

ПЛОВДИВ 
 КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВО ЯЙЦЕ 
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Април  
 ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ 
 142 Г. ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ/ БИБЛИОТЕКА/ 
 СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА 

Май  
 ДНИ НА КУЛТУРАТА/ ДОП. ПРОГРАМА/ 
 УЧАСТИЕ  В  С. МОМИНО СЕЛО –СЪБОР „ГЕРГЬОВДЕН” 
 УЧАСТИЕ В С. БЕЛОЗЕМ – ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ 
 УЧАСТИЕ – СЪБОР В ПЛОВДИВ-ЛАУТА 

Юни  
 ДЕН НА ДЕТЕТО 
 КАМПАНИЯ „ЧЕТИ С МЕН” 
 УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА КАТОЛИЦИТЕ В С. ОРЕШ 
 УЧАСТИЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКИ СЪБОР 
 ПРОДУКЦИЯ НА ШКОЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО 

Юли  
 УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ГР. 

РАКОВСКИ 
 ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР ЗА ДЕЦАТА  
 УЧАСТИЕ В ХРАМОВ ПРАЗНИК НА АРАПОВСКИ МАНАСТИР 
 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В С. ДОРКОВО, В СВИЛЕНГРАД 

Август  
 УЧАСТИЕ В БИРФЕСТ 2017 
 190 ГОД. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО ДАНОВ 
 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПРИМОРСКА ПЕРЛА” 
 КРАЙВЕТСКИ ВЕЛОМАРАТОН 

Септември  
 ФЕСТИВАЛ НА СЕЛСКАТА КУХНЯ -РАКОВСКИ 
 УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛА В С. КУРТОВО КОНАРЕ, БРЕСТОВИЦА 
 УЧАСТИЕ В БАЛКАНСКА ТАНЦОВА СПАРТАКИАДА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 110 Г. НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ 

Октомври  
 60 Г. ОТ СМЪРТТА НА РАН БОСИЛЕК 
 6-ТИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „СЛАВ БОЙКИН” 

Ноември  
 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ- ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ, ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА 
 ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „БУДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ И ДНЕС” 

Декември 
 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА- КОЛЕДЕН БАЗАР, КОЛЕДУВАНЕ, ИЗЛОЖБА НА 

СУРОВАЧКИ 
 ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ   
 

 
 

   
 
  
 
г-н Георги Лесов: Седма точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-
1059/14.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците в Община Раковски за 2018 г. 
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Комисията предлага на Общински съвет – Раковски да приеме 
Годишния план за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски 
за 2018 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
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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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 500 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно  
развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2018 година. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 197, ал. 3  от Закона за предучилищното и училищното 
образование. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 
Приема Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в Община Раковски за 2018 година. 
 

 
МОТИВИ: Годишният план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в Община Раковски е разработен в съответствие с Общинската стратегия 
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2018-2020 г., приета с 
Решение № 451, взето с Протокол № 28/25.10.2017 г. от Общински съвет - Раковски и е 
съгласуван с Регионалното управление на образование – Пловдив. Изпълнението на  
дейностите ще допринесат  до очакваните резултати -  децата и учениците да получат обща и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Предложение с Вх. № ОбС-1062/18.12.2017 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на имоти – 
частна общинска собственост. 
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Г-н Ячев?  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри отдаването 
под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддване, при 
първоначални цени - сега действащата Наредба.   
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 501 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал.1 и ал. 2 от ЗОС,  чл. 20 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на 
Община Раковски и чл. 3, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за базисните (началните) цени за отдаване 
под наем на имоти – общинска собственост. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

 
1. Включва в Раздел ІІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283, взето с Протокол № 19 от 
25.01.2017 г. следните  имоти – частна общинска собственост: 
 

Имот номер Местност НТП Обща площ 
дка 

Землище 

724019 Бранджик Нива 3,018 Раковски 

700305 - Рибарник 29,994  Раковски 

 
2. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните  имоти – 
частна общинска собственост: 
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Имот номер Местност НТП Обща площ 
дка 

Землище 

724019 Бранджик Нива 3,018 Раковски 

700305 - Рибарник 29,994  Раковски 

 
3. Отдаването под наем да бъде за срок от 5 / пет/ години. 
4. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
5. Определя начална тръжна цена, съгласно Наредбата за базисните (началните) цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва: 
-  за имот № 724019, с площ 3,018 дка, с НТП „Нива” – 22 лв./дка; 
- за имот с № 700305, с площ 29,994 дка, с НТП „Рибарник” – 18 лв./дка. 
6. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
сключването на договори. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки са постъпили Заявления с: 
- Вх. № 26-697-5/10.10.2017 г. от ЕТ „Бойко Шопов“,  ЕИК: 115227599 със седалище и управление 
гр. Раковски,  ул. „Искър“ №8, представлявано от Бойко Шопов – физическо лице – търговец; 
- Вх. № 94Б-10-1/30.11.2017 г. от Бойко Йосифов Шопов, ЕГН 6201314426 с адрес гр. Раковски, 
ул. „Искър“ № 8, 
с което са заявени желания за ползване чрез отдаването под наем на  имоти: 
 

 
С оглед постъпване на приходи в бюджета на Община Раковски и поради необходимостта от 
стопанисване на гореописаните имоти, се приема настоящото решение. 
 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Девета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-
1064/20.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне на  размера 
на таксата за битови отпадъци за 2018 г. в Община Раковски. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Комисията по „Бюджет и финанси” 
разгледа Докладната записка на Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров и предлага 
да приеме план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне на  
размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.  С 5 гласа – за; 0 - против и 2 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17   
Против: 0          
Възд.се: 4 
   
 
 
 
 

Имот номер Местност НТП Обща площ 
дка 

Землище 

724019 Бранджик Нива 3,018 Раковски 

700305 - Рибарник 29,994  Раковски 
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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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 502 

 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и 
определяне на  размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година в Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, чл. 66 и Глава III, Раздел I от 
ЗМДТ.           
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И:  
 

1. На основание чл. 66 от ЗМДТ и разпоредбите в глава III, раздел I от същия закон, приема 
план – сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018 година по обобщени 
показатели и по населени места, както следва: 

 
1.1. За град Раковски – честота на извозване – 1 път седмично;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 
при 4 %о  за ФЛ и 6,5 %о 
за ЮЛ ‰ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          537540 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 г.  
         537540 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          778751 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              2000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО           347899 

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

 
         281847  

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
         147005 

 
 
1.2. За км.Белозем – честота на извозване –1 път седмично;  
 

                     
№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
  ОБЩО - ЛВ. 
 при 3,7 ‰  за ФЛ и 6,5 ‰ 
за ЮЛ       
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    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          158667 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 год.   
         158667 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          210614 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000  

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             91316 

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

 
           59728 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           58570 

 
 
        1.3. За км. Стряма – честота на извозване –1 път седмично;                        
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 
при 3,3 ‰  за ФЛ и 6,5 ‰ 
за ЮЛ       

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          488701 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 год.  
         488701 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ          230986 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци              1000 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО           101982 

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

 
           50069 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           77935 

 
 
 1.4. За км. Чалъкови – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО – лв. при 9‰ за ФЛ 
и 10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            44768    

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 год.  
           44768 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            62982 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             19730 

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

 
           13281 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           29471 

 
 
 1.5. За км. Шишманци – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
ОБЩО - лв. при 4,6‰ за 
ФЛ и 6,5‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ          108971 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 год.  
         108971 
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    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            44279 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             12658 

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

 
             8389 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
           22732 

 
 
      1.6. За км.  Момино село – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
ОБЩО - лв. при 10‰  за 
ФЛ и 10‰ за ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            25889 

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 год.  
           25889 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            33954 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО             12634  

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

 
             8476 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  

 
            12344 

 
 
       1.7. За км. Болярино – честота на извозване – 2 пъти месечно;  
 

№   по       
ред 

                  
                         ПОКАЗАТЕЛИ 

 
  ОБЩО - ЛВ. 
 при 7,5‰ за ФЛ и 10‰ за 
ЮЛ 

    I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ            20041  

    1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2018 год.  
           20041 

    II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ            23011 

    1. Закупуване на съдове за битови отпадъци                500 

    2. Събиране и транспортиране на ТБО               7557 

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

 
             3354 

    4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 

 
             11600  

 
 
2. На основание чл. 62, 63 и 67 от ЗМДТ, определя такса за битови отпадъци за 2018 година по 
населени места, както следва: 
2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, които не 

са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по Закона 
за устройство на територията, по видове услуги, както следва: 
 
 За град Раковски 
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Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове при 
ежеседмично обслужване съгласно чл. 15, 
буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ  

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата 
от двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка  

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежили
щни 
имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 
1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

1,7 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

1 на 1000 

 

1 на 
1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

 

   1310 лв. 

 

    - 

 

1 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 
1000 

1591 лв и 1,7 
на 1000 

 

    - 

4 на 1000 6,5 на 
1000 

 

 За км. Белозем 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 
15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 
1 път седмично 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата 
от двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка   

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежили
щни 
имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

        94 лв.  

 

    281 лв. 

 

      - 

 

2,5 на 1000 

 

3 на 
1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

1,7 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

0,7 на 1000 

 

1 на 
1000 
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ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

      437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 

1000 

1591 лв и 1,7  

1000 

     - 3,7 на 1000 6,5на 
1000 

 

 Стряма 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 
15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 
1 път  седмично 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищ
ни имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

1,7 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

0,8 на 1000 

 

1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

 

Общо 

531 лв и 1,7 на 

1000 

1591 лв и 1,7 
на  

1000 

     

    - 

3,3 на 1000 6,5 на 
1000 

 

 Чалъкови 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 
15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 
2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: отчетна 
стойност или данъчна 
оценка 
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1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

6 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

5 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

      -  

 

2,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 5 на 

1000 

1591 лв и 5 на  

1000 

 

     - 

9 на 1000 10 на 1000 

 

 За км. Шишманци 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 
15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 
2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: отчетна 
стойност или данъчна 
оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищн
и имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

     - 

 

3,5 на 1000 

 

2,5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

4 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

0,6 на 1000 

 

2 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжения за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

0,5 на 1000 

 

2 на 1000 

 

Общо 

531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

    

    - 

4,6 на 1000 6,5 на 1000 
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 За км. Момино село  
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 
15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 
2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищ
ни имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

    - 

 

5 на 1000 

 

5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

4 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1310 лв. 

 

     - 

 

2,5 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

 

Общо 

 531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

   

    - 

10 на 1000 10 на 1000 

 

 За км. Болярино 
 

Вид услуга 

 

 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при подадена 
декларация за вид и брой съдове съгласно чл. 
15, буква „б“,  ал. 1  от НОАМТЦУ - при честота 
2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 
използвани съдове, на 
база на по-високата от 
двете стойности: 
отчетна стойност или 
данъчна оценка 

1 бр. кофа  

тип “ Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

 “ Бобър” 

1 бр. 
контейнер  

4 куб.м. 

Жил. и 
нежилищн
и имоти на 
ФЛ и жил. 
на фирми  

Нежилищ
ни имоти 
на ЮЛ, 
вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

 

      94 лв. 

 

    281 лв. 

 

       - 

 

4 на 1000 

 

5 на 1000 
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ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
общ. ползване 

 

4 на 1000 върху по-високата от двете 
стойности: отчетна стойност или данъчната 
оценка на имота 

 

1,5 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

 

     437 лв. 

 

   1591 лв. 

 

     - 

 

2 на 1000 

 

2,5 на 
1000 

 

Общо 

531 лв и 4 на 

1000 

1591 лв и 4 на  

1000 

  

      - 

7,5 на 1000 10 на 1000 

 

2.2. Предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, намиращ се в УПИ I, ПИ 
067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за услугите по поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване, съгласно таблиците по т. 2.1.  

2.3. Да продължи осъществяването на  контрол на рекултивираната площадка на бившето 
общинско депо в кв. Ген. Николаево, гр. Раковски. 

 

2.4. Недостигът на финансови средства за дейностите по управление на отпадъците в гр. 
Раковски, с. Белозем, с. Чалъкови, с. Момино село и с. Болярино да се поеме от 
реализирани остатъци в другите населени места от община Раковски, както и от очаквани 
постъпления от несъбрана такса – смет от минали периоди или от “Собствени приходи” на 
общината. 

 

 
МОТИВИ: В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за 
местните данъци и такси, Община Раковски осигурява за населението си услуги по 
събиране, извозване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, както и дейности по 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.  

Отчетът за дейностите по управление на отпадъците към 30.11.2017 година е, както 
следва: приходи от такса смет общо – 1 345 860  лева, от които 1 104 663 лева са вноски по 
облог за текущата година и 241 197 лева са вноски по недобори от минали години.  

Разходи за дейностите по управление на отпадъците към 30.11.2017 год.  са 1 219 620 лева, 
от които 3 384 лева за закупуване на съдове за отпадъци – бетонови кошчета, 500 274 лева за 
сметосъбиране и сметоизвозване, 307 598 лева за преработка на ТБО и отчисления за 
депонирани отпадъци, и 317 280 лева за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. 

Предадените за периода отпадъци  за третиране в Завода в Шишманци са 7 334 тона.  
При разработване на разходната част на план-сметката за 2018 година, с цел запазване 

размера на таксата като този през 2017 година не са включени разходи за почистване на 
нерегламентирани сметища. 

Не са включени също и разходи за изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 10 от ЗУО – „Кметът на 
общината отговаря за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 
за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане”. 

За изпълнението на изброените по-горе дейности са необходими средства, които ако 
бъдат калкулирани в план-сметката за 2018 година ще доведат до увеличаване на такса-
смет. Тук е мястото да отбележим, че при постигане на целите, законът е предвидил 
размерът на отчисленията за тон депониран отпадък да се намали, както следва: 

С 50% за целите за повторна употреба и рециклиране и с 50% за целите за ограничаване 
депонирането на биоразградимите отпадъци или, ако се изпълнят и двете цели - не се дължат 
отчисления.   
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В тази връзка следва да бъде отбелязано, че със Заповед № 226 от 29.06.2017 год. на 
изпълнителния директор на ИАОС, община Раковски е определена за изпълнила целта по чл. 
31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за 2015 година, в резултат на което през 2017 година са възстановени 
средства от приведени отчисления по чл.64 от ЗУО в размер на  35 880,99 лева.    

В съответствие с чл. 62 от ЗМДТ, размерът на таксата за ТБО се определя по реда на чл. 66 
от същия закон за всяка услуга поотделно: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане 
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено 
ползване.    

За нежилищни имоти при подадена декларация по чл. 67 от ЗМДТ, таксата се определя 
на вид и брой съд за  1- ва услуга  и 2 – та  услуга, а за 3-та – поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване на база по–високата от двете: данъчна оценка на 
имотите или отчетна им стойност. 

Отчисленията, които задължително следва да бъдат предвидени при разчетите имат за 
цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното 
рециклиране и оползотворяване. 

През 2018 година отчисленията по чл. 64 от ЗУО се увеличават на 45 лева (за сравнение  
през 2017 год., когато отчисленията по чл. 64 са били 40 лева) за всеки тон депониран 
отпадък.  

Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО при извършване на дейност по обезвреждане 
на отпадъци чрез депониране в левове на тон отпадък от собственика на депото също се 
увеличи от 3,33 лева за тон депониран отпадък на 6,02 лв.   

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-
1065/20.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметове на 
Кметства. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, Г-н Председател! Уважаеми колеги, уважаеми Кмет, 
Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа Докладната записка от Кмета на Община и 
предлага да се увеличи трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и на Кметовете на 
кметства с 50 лв. 7 гласа – за; 0 – против; 0 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси, предложения? Няма. В такъв 
случай, 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 503 

 
Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и 
Кметове 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. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
Общински съвет - Раковски утвърждава размера на основното трудово възнаграждение на 
кмета на Общината и кметовете на кметства, считано от 01.01.2018 г., както следва: 

 
                                                                         Било                   Става     
     

Кмет на Община                         -      1900 лв.               1950 лв.              
Кмет на кметство Белозем         -      1100 лв.               1150 лв.              
Кмет на кметство Стряма           -      1100 лв.               1150 лв.              
Кмет на кметство Чалъкови         -      1000 лв.               1050 лв.              
Кмет на кметство Шишманци    -        950 лв.               1000 лв.              
Кмет на кметство Момино село -        950 лв.               1000 лв.             
Кмет на кметство Болярино         -        800 лв.                 850 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 по 
предложение на кмета на Общината. 

С 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./ са 
определени минималната и максималната основна месечна заплата за кметове в 
зависимост от броя на населението в населеното място, както следва: 

 

Длъжности Минимален 
размер 

 

Максимален 
размер 

Кмет на община с население от 10 001 до 50 000 
души 
/Население на Община Раковски  по постоянен 
адрес – 28 360 души / 

730 

 

2400 

 

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 

460 

 

1400 
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 Кметство Шишманци – население    909  души 

 Кметство Момино село  – население    667 души  

Кмет на кметство с население до 500 души 

Кметство Болярино -  население     319 души 

460 

 

1300 

 

 
 
 

   

 
 
г-н Георги Лесов: Единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1068/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2017 г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да обяви за продажба  имот 
частна общинска собственост, находящ се в кв. Секирово, при първоначлана цена  1944 лв. 
Имота е приблизително 300 кв. м. Става въпрос за имот в ромската махала на кв. Секирово. 
За другите два имота в кв. Ген Николаево…, може би, върху тях има разположени колекторни 
тръби и ще изискаме допълнително информация за тях.  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 504 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 283 на Общински съвет - Раковски, 
взето с протокол № 19/25.01.2017г., във връзка с продажба на имоти - частна общинска 
собственост. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 

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

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2017г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.”, следният имот - ЧОС: 

 

УПИ ХІІI-2162, кв. 150 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 

Раковски. 
Жил. строителство 299 

3081/02.03.2010 
г. 

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

 

 
 

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

 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е с постъпило Заявление:  

1. Вх. № 94З-234-1/01.12.2017 г. от Златка Атанасова Мурджева с адрес: гр. Раковски, ул. 
„Ереван” № 2 - за закупуване на общински имоти УПИ ХІІI-2162, кв.150 с площ 299 кв. м 
по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, общ. Раковски. 

 
Гореописаният имот е частна общинска собственост и не е налице обществено значим 
интерес от ползването му от страна на населението на Община Раковски. От друга страна, 
чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски. За 
описания имот има изготвена експертна оценки от лицензиран оценител. Общински съвет – 
Раковски определя пазарна цена на имота, съгласно решението си. 
 

 
   

 

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

общинска 
собственост 

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

общинска 
собственост 

УПИ ХІІI-2162, кв.150 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 

Раковски. 
Жил. строителство 299 

3081/02.03.2010 
г. 

Данни за имота Предназначение Площ в кв.м. 
Начална 

тръжна цена 
в лева 

УПИ ХІІI-2162, кв.150 по ПУП на гр. 
Раковски, кв. Секирово, общ. 

Раковски. 
Жил. строителство 299 1 944,00 
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г-н Георги Лесов: Точка дванадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1069/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен план (ПУП)-ПРЗ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура, 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, представляващ  поземлен имот 055040 с НТП-нива, местност „Брестите” в 
землището на с. Белозем, област Пловдив, Община Раковски, за образуване на УПИ-055040 - 
Търговски комплекс. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, на свое редовно заседание Постоянна комисия «ТСУ» 
разгледа Предложението на г-н Кмета и с пълно единодушие предлага да се одобри 
разрешението за изработване на (ПУП)-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план, съгласно 
Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Узунов! 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 505 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен  устройствен план (ПУП)-
ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, 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, представляващ  поземлен имот 055040 с НТП-нива, местност 
„Брестите” в землището на с. Белозем, област Пловдив, Община Раковски, за образуване на 
УПИ-055040 - Търговски комплекс. 
 

 
На основание: чл.124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 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:  
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1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а от ЗУТ, изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)-
ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура на земеделска земя, за 
процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за 
поземлен имот 055040 с НТП-нива, местност „Брестите” в землището на с. Белозем, област 
Пловдив, Община Раковски,  за  образуване  на  УПИ-055040 - Търговски  комплекс. 
 
Обхват: поземлен имот 055040 с НТП-нива,  местност „Брестите” в землището на с. Белозем.  
Контактна зона: ПИ055050-път ІV кл.; ПИ055039 и ПИ-055041-ниви и ПИ-055058-общински полски 
път. 
 
Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл.17 от ЗУТ.   
Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ за ПИ055040 с НТП-нива. 
 
Да се предвиди връзка с улица на югоизток от имота, за сметка на ПИ055050 - път ІV кл. и 
имота на възложителя.   
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, изм. и доп. 
в ДВ. бр.22/11.03.2014 г., чл. 45 и чл. 46, ал. 2 от Наредба №7/2004 г. на МРРБ. Проектът да 
отговаря на изискванията на чл. 21, чл. 24 и чл. 24а от ЗОЗЗ, обявен в ДВ. бр. 39/2011 г. 
Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на имота и транспортно-
комуникационна схема — пътна част, съгласуване с „КАТ“ - Пловдив. С план-схемите за 
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят сервитутните му 
ивици. 
    Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното УПИ. 
    Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 
    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-Парцеларен план.  
 
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-055040-
Търговски   комплекс,  през:  
      - поземлен имот 055050 - път ІV кл. - публична общинска собственост 
 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
     - поземлен имот 055050 - път ІV кл. - публична общинска собственост, за промяна на 
предназначението в път с трайна настилка.  
 
   3.3. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 
години.  
 
   3.4. Възлага на Жеко Пенков Утлов ЕГН 7004024641, с постоянен адрес, гр. Пловдив, 
ул.“Чернишевски“ № 8, ет. 3, собственик на ПИ055040 с НТП-нива, местност „Брестите” в 
землището на с. Белозем, област Пловдив, Община Раковски, за образуване  на  УПИ-055040-
Търговски комплекс, да проведат процедурата за промяна на предназначението на част от 
имот 055050 - път ІV кл. - публична общинска собственост. 
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4. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 
определеното за това място в сградата на общината и да се публикува на интернет 
страницата на общината, както и в един местен вестник (на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ). 
   
 
     
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94Ж-23-2 от 
14.02.2017 г. на Жеко Пенков Утлов от гр. Пловдив, чрез пълномощник Светлана Карналова, за 
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура, 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, представляващ  поземлен имот 055040 с НТП-нива, местност „Брестите” в 
землището на с. Белозем, област Пловдив, Община Раковски, за образуване на УПИ-055040 - 
Търговски комплекс. 
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. 

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1070/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на Трасе за 
електрозахранване, преминаващ през поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–ниви, и 
поземлен имот 448017 с НТП–овощна градина, местност „Стара овощна градина“ в 
землището на гр. Раковски,  за захранване на  УПИ-448020 - Складово-търговски дейности. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, тъй като няма постъпили възражения там откъдето ще 
минава трасето, Постоянна комисия «ТСУ» предлага на Общински съвет да даде разрешние 
за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на Трасе за електрозахранване, 
съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 506 

 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на Трасе за 
електрозахранване, преминаващ през поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–ниви, и 
поземлен имот 448017 с НТП–овощна градина, местност „Стара овощна градина“ в 
землището на гр. Раковски,  за захранване на  УПИ-448020 - Складово-търговски дейности. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с  чл. 124а, 124б, чл. 129, ал. 1  от ЗУТ, чл. 
29 ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
 
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 ПУП- Парцеларен План на Трасе  за 
електрозахранване, преминаващ през поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–ниви, и 
поземлен имот 448017 с НТП–овощна градина, местност „Стара овощна градина“ в 
землището на гр. Раковски, за захранване на УПИ-448020 - Складово-търговски дейности (ПИ-
448023). 
 
Обхват: поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–ниви, и поземлен имот 448017 с НТП–овощна 
градина, местност „Стара овощна градина“ в землището на гр. Раковски до УПИ-448020 - 
Складово-търговски дейности (ПИ-448023). 
 
Цели и задачи на проекта: ПУП-Парцеларен План за Трасе за електрозахранване, 
преминаващ през поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–ниви, и поземлен имот 448017 с 
НТП–овощна градина, местност „Стара овощна градина“ в землището на гр. Раковски до 
УПИ-448020 - Складово-търговски дейности (ПИ-448023). 
 
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 комплектува с актуални скици и ситуация на имота. Да се определят 
сервитутните им ивици.  
Проектът ПУП-ПП  да се представи във цифров вид на СD. 

     
2. ОДОБРЯВА на основание чл. 124б от ЗУТ, Задание за изработване на ПУП-ПП. 

 
3. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за провеждане на трасета на техническата 
инфраструктура, които преминават през 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. 

 
1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години. 
2. 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/. 
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МОТИВИ: В Деловодството на  ОбА - Раковски е  постъпило Искане с Вх. № 94Н-01-30 от 
18.12.2017 г. на инж. Недялка Коева, пълномощник на Петър Йозов Станчев от гр. Раковски, ул.“ 
Софроний Врачански“ № 27, за разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен 
План Трасе за електрозахранване, преминаващ през поземлени имоти 448006 и 448008 с 
НТП–ниви, и поземлен имот 448017 с НТП–овощна градина, местност „Стара овощна 
градина“ в землището на гр. Раковски, за захранване на УПИ-448020 - Складово-търговски 
дейности(ПИ-448023). 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на  
ПУП-ПП, Скица-предложение за трасето, Основни данни за имотите в съществуващо 
положение и Документ за собственост и нотариално заверени декларации за съгласие  от 
собствениците на поземлени имоти 448006 и 448008 с НТП–ниви, и поземлен имот 448017 с 
НТП–овощна градина, местност „Стара овощна градина“ в землището на гр. Раковски. 
 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка четиринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1071/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  електропровод“, преминаващ през 
поземлени имоти 000082, 015006, 085006 и 085020 с НТП-общински полски пътища и поземлен 
имот 085005 с НТП-нива, към проект за  ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ015009, с 
НТП-нива, местност „Кемера”  в землището на  с. Белозем, община  Раковски, схеми Ел, ВиК 
и Пътна, за образуване на УПИ-015009 - Обществено обслужваща дейност, База за спортни и 
рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата. 
Г-н Узунов! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, Постоянна комисия «ТСУ» дава с пълно единодушие 
съгласие си за това Общински съвет да одобри ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  
електропровод”, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Узунов! Благодаря и на Комисията! 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 507 

 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  електропровод“, преминаващ 
през поземлени имоти 000082, 015006, 085006 и 085020 с НТП-общински полски пътища и 
поземлен имот 085005 с НТП-нива, към проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на 
ПИ015009, с НТП-нива, местност „Кемера” в землището на с. Белозем, община Раковски, 
схеми Ел, ВиК и Пътна, за образуване на УПИ-015009 - Обществено обслужваща дейност, 
База за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и  ал. 2  от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-Парцеларен 
план за „Трасе на електропровод“, преминаващ през поземлени имоти 000082, 015006, 
085006 и 085020 с НПН-общински полски пътища и поземлен имот 085005 с НПН-нива, към 
проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 015009, с НПН-нива, местност 
„Кемера” в землището на с. Белозем, община Раковски, схеми Ел, ВиК и Пътна, за 
образуване на УПИ-015009 - Обществено обслужваща дейност, База за спортни и 
рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата. 
(Решение ІІІ,  взето с Протокол № 31А от 18.10.2017г. на ЕСУТ при общината.) 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен  срок от обнародването в  „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94В-07-6 от 16.10.2017 
г. на Венко Иванов Пачов, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението 
на ПИ 015009, с НПН-нива, местност „Кемера” в землището на с. Белозем,  община Раковски, 
схеми Ел, ВиК и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура, за 
образуване на УПИ-015009-Обществено обслужваща дейност, База за спортни и 
рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата.  
 
Към искането са приложени следните документи: Решение № 268, взето с Протокол № 17 от 
28.12.2016 г. на ОбС Раковски; Становище, Изх. № 6506163-1 от 24.03.2017 г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД, 
клон Раковски; Препис от Решение ІІІ, взето с Протокол № 31А от 18.10.2017 г. на ЕСУТ; 
Съобщение, Изх. № 94В-07-6 от 19.10.2017 г. на ОбА - Раковски  и  Акт за  постъпили възражения   
от 30.11.2017 г. 

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Точка петнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1072/24.11.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на  електропровод“, преминаващ през 
поземлени имоти 400034 и 436051 с НТП-общински полски пътища, до Трафопост в поземлен 
имот 436056, местност „До мелницата“, в землището на гр. Раковски,  към проект за  ПУП-ПРЗ 
за промяна предназначението  на ПИ 400085, с НТП-нива,  местност „Пашалъка” в землището 
на гр. Раковски, за образуване на УПИ 400085 - За земеделска дейност, Ферма за отглеждане 
на водоплаващи птици. 
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Г-н Узунов, отново Вашата Комисия има думата! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, Постоянна комисия „ТСУ” с пълно единодушие предлага 
да бъде одобрен ПУП – Парцеларен план за „Трасе на електропровод“. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Въпроси, колеги? 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 508 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за  „Трасе на  електропровод“, преминаващ 
през поземлени имоти 400034 и 436051 с НТП-общински полски пътища до Трафопост в 
поземлен имот 436056, местност „До мелницата“, в землището на гр. Раковски, към проект 
за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 400085, с НТП-нива, местност „Пашалъка” в 
землището на гр. Раковски, за образуване на УПИ 400085 - За земеделска дейност, Ферма 
за отглеждане на водоплаващи птици. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и  ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП-Парцеларен план 
за „Трасе на електропровод“, преминаващ през поземлени имоти 400034 и 436051 с НТП -
общински полски пътища до Трафопост в поземлен имот 436056, местност „До мелницата“, 
в землището на гр. Раковски, към проект за ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението на ПИ 
400085, с НТП-нива, местност „Пашалъка” в землището на гр. Раковски, за образуване на  
УПИ 400085 - За земеделска дейност, Ферма за отглеждане на водоплаващи птици. 
(Решение ІІ, взето с Протокол № 27 от 30.08.2017 г. на ЕСУТ  при общината.) 
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен  срок от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет - Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
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МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с Вх. № 94Ю-89-1 от 
17.08.2017 г. на Юлиян Иванов Ночев, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на ПИ-400085, с НТП-нива, местност „Пашалъка” в землището на гр. 
Раковски, схеми  Ел, ВиК и  Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура. 
   
Към искането са приложени следните  документи: Решение № 211, взето с Протокол № 13 от 
28.09.2016 г. на Общински  съвет – Раковски;  Препис от Решение ІІ, взето с Протокол № 27 от 
30.08.2017 г. на ЕСУТ; Съобщение за допуснат ПУП-ПП,   Изх. №  94Ю-89-1 от 28.11.2017 г. на  
ОбА - Раковски и Акт за  постъпили възражения от 15.12.2016 г. 
 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1073/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за 
процедура за промяна на предназначението, за поземлени имоти 034 141; 034 143; 034 239, 
034 240 и части от поземлени имоти 034149, 034172 и 034220, схеми Ел, ВиК, Пътна и ВП,  
местност „Перселик” в землището на с. Стряма, община Раковски и ПУП-Парцеларен План 
(ПУП-ПП) за техническата инфраструктура, за образуване на три нови квартала с 
идентификатори: 145, 146 и 147. 

Г-н Узунов, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, Постоянна комисия „ТСУ” с пълно единодушие предлага 
на Общински съвет – Раковски да одобри проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и 
ПУП-Парцеларен План (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура, съгласно Предложението.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! За тези, които се чудеха – става въпрос за 
ромската махала в с. Стряма. Въпроси колеги? 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 509 

 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на земеделска 
земя за процедура за промяна на предназначението, за поземлени имоти 034 141; 034 143; 
034 239, 034 240 и части от поземлени имоти 034149, 034172 и 034220, схеми Ел, ВиК, Пътна и ВП,  
местност „Перселик” в землището на с. Стряма, община Раковски и ПУП-Парцеларен План 
(ПУП-ПП) за техническата инфраструктура, за образуване на три нови квартала с 
идентификатори: 145, 146 и 147. 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 
 

Р Е Ш И:  
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и  ал. 2  от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Подробен устройствен 
план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, за 
поземлени имоти 034 141; 034 143;  034 239, 034 240 и части от поземлени имоти 034149, 034172 
и 034220, схеми Ел, ВиК, Пътна и ВП, местност „Перселик” в землището  на с. Стряма, община 
Раковски и ПУП- Парцеларен План (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура, за  образуване 
на три нови квартала  с идентификатори: квартал145, квартал 146 и квартал 147. 
 
За квартал 145 от поземлен имот 034220 и част от поземлен имот 034240 се образуват УПИI-
1566-за религиозни дейности, УПИ II-1567, УПИ III-1568, УПИ-IV-1569, УПИ-V-1570, УПИ-VI-1571, 
УПИ-VII-1572, УПИ-VIII-1573, УПИ-IX-1574, УПИ-X-1575, УПИ XI-1576, УПИ XII-1577, УПИ XIII-1578, УПИ 
XIV-1579, УПИ XV-1580, УПИ-XVI-1631, УПИ-XVII-1632, УПИ-XVIII-1581, УПИ-XIX-1582, УПИ-XX-1583, 
УПИ-XXI-1584, УПИ-XXII-1585, УПИ-XXIII-1586, УПИ-XXIV-1587, УПИ-XXV-1588, УПИ-XXVI-1589 - за 
жилищно строителство и УПИ-XXVII-1634 – БКТП. 
 
За  кв. 146  от  поземлен имот 034239 и части от поземлени имоти 034240 и 034143 се  
образуват УПИ I-1590, УПИ II-1591, УПИ III-1592, УПИ IV-1593, УПИ V-1594, УПИ-VI-1595, УПИ-VII-
1596,  УПИ-VIII-1597,  УПИ-IX-1598, УПИ-X-1599, УПИ-XI-1600, УПИ-XII-1601, УПИ-XIII-1602, УПИ-XIV-
1603, УПИ-XV-1604, УПИ-XVI-1605, УПИ-XVII-1606, УПИ-XVIII-1607, УПИ-XIX-1608, УПИ-XX-1609, УПИ-
XXI-1610, УПИ-XXII-1611, УПИ-XXIII-1612, УПИ-XXIV-1613, УПИ-XXVI-1614, УПИ-XXVIII-1617, УПИ-XXIX-
1618 - за жилищно строителство, УПИ XXV-1616 и XXVII-1615 - за озеленяване. 
 
За кв. 147 от част от поземлен имот 034143  се образуват УПИ-I-1619, УПИ-II-1622, УПИ-III-1620, 
УПИ-IV-1621, УПИ-VI-1624, УПИ-VII-1625, УПИ-VIII-1626, УПИ-IX-1627, УПИ-X-1628, УПИ-XI-1629, УПИ-
XII-1630 - за жилищно строителство и  УПИ-V-1623-БКТП. 
 
За кв. 69 от част  от  поземлен имот 034172 се образува УПИ –V-1633. 
                                                               
    Урегулира се улица с ос.т. 153÷218÷410÷219÷415÷235 
    Създават се  нови  улици с осови точки: 
    410÷411; 415÷416÷417÷418; 
    235÷419÷420÷421;         
    412÷411÷413÷414÷418÷422÷421÷423.   
 
Определя се ниско и свободно застрояване с височина до 10.00 м., съгласно   
ограничителните застроителни линии, отразени в проекта с червен пунктир. Определят се  
зони „Жм” и  „Оз”. 
(Решение І, взето с Протокол № 36 от 29.11.2017г. на ЕСУТ) 
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На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в  30-дневен  срок  от обнародването в „Държавен 
вестник”, Решението подлежи на обжалване, чрез Общински съвет – Раковски до 
Административен съд, гр. Пловдив. 
 

 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане, Вх.№ 93-25-13 от 29.11.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, за одобряване на проект за 
Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на 
предназначението, за поземлени имоти 034 141; 034 143;  034 239, 034 240 и части от 
поземлени имоти 034149, 034172 и 034220, схеми Ел, ВиК, Пътна и ВП, местност „Перселик” в 
землището на с. Стряма, община Раковски и ПУП- Парцеларен План (ПУП-ПП) за 
техническата инфраструктура Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП-
ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, за поземлени 
имоти 034 141; 034 143; 034 239, 034 240 и части от поземлени имоти 034149, 034172 и 034220, 
схеми Ел, ВиК, Пътна и ВП,  местност „Перселик” в землището на с. Стряма, община 
Раковски и ПУП-Парцеларен План (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура, за образуване 
на три нови квартала  с идентификатори: квартал145, квартал 146 и квартал 147. 
    За квартал 145 от поземлен имот034220 и част от поземлен имот 034240 се образуват УПИI-
1566-за религиозни дейности, УПИ II-1567, УПИ III-1568, УПИ-IV-1569, УПИ-V-1570, УПИ-VI-1571, 
УПИ-VII1572, УПИ-VIII-1573, УПИ-IX-1574, УПИ-X-1575, УПИ XI-1576, УПИ XII-1577, УПИ XIII-1578, УПИ 
XIV-1579, УПИ XV-1580, УПИ-XVI-1631, УПИ-XVII-1632, УПИ-XVIII-1581, УПИ-XIX-1582, УПИ-XX-1583, 
УПИ-XXI-1584, УПИ-XXII-1585, УПИ-XXIII-1586, УПИ-XXIV-1587, УПИ-XXV-1588, УПИ-XXVI-1589 - за 
жилищно строителство и УПИ-XXVII-1634 – БКТП. 
     За  кв. 146  от  поземлен  имот 034239  и  части  от  поземлени   имоти 034240  и  034143  се 
образуват УПИ I-1590, УПИ II-1591, УПИ III-1592, УПИ IV-1593,  УПИ V-1594, УПИ-VI-1595,  УПИ-VII-
1596,  УПИ-VIII-1597, УПИ-IX-1598,  УПИ-X-1599, УПИ-XI-1600, УПИ-XII-1601, УПИ-XIII-1602, УПИ-XIV-
1603, УПИ-XV-1604, УПИ-XVI-1605, УПИ-XVII-1606, УПИ-XVIII-1607, УПИ-XIX-1608, УПИ-XX-1609, УПИ-
XXI-1610, УПИ-XXII-1611, УПИ-XXIII-1612, УПИ-XXIV-1613, УПИ-XXVI-1614, УПИ-XXVIII-1617, УПИ-XXIX-
1618 - за жилищно строителство, УПИ XXV-1616 и XXVII-1615-за озеленяване. 
     За кв. 147 от част  от  поземлен имот 034143  се образуват УПИ-I-1619, УПИ-II-1622,  УПИ-III-
1620, УПИ-IV-1621, УПИ-VI-1624, УПИ-VII-1625, УПИ-VIII-1626, УПИ-IX-1627, УПИ-X-1628, УПИ-XI-1629, 
УПИ-XII-1630-за жилищно строителство и  УПИ-V-1623-БКТП. 
    За кв. 69 от част  от  поземлен имот 034172 се образува УПИ –V-1633. 
    Урегулира се улица с ос.т. 153÷218÷410÷219÷415÷235 
    Създават се  нови  улици с осови точки: 
    410÷411; 415÷416÷417÷418; 
    235÷419÷420÷421;        
    412÷411÷413÷414÷418÷422÷421÷423.  
Определя се свободно застрояване с височина до 10 м., съгласно ограничителните 
застроителни линии, отразени в проекта с червен пунктир. Определят се  зони „Жм” и  „Оз”. 
 
Към искането са приложени  следните документи: Решение № 40, взето с Протокол  № 3 от 
21.12. 2015 г. и Решение № 241, взето с Протокол №16 от 30.11. 2016 г. на ОбС - Раковски;  
Становище с Вх. № 103000-38647 от 06.11.2017 г. на МВР, ОДМВР, отдел“ОП“, сектор“ПП“; 
Решение № ПВ-99-ПР/2017 г.  и  Писмо, Изх. № ОВОС-1812  от 16.08.2017 г., МОСВ, РИ Пловдив; 
Здравно заключение Изх. № 8543 от 22.11.2017 г.;  Становище, Изх. № 7001459-1 от 18.09.2017 г. 
на „ЕР ЮГ“ ЕАД, клон Раковски; Съгласуване на ПУП-ПРЗ на 12.09.2017 г. от „В и К” ЕООД; 
Препис  от Протокол на ЕСУТ и Акт за постъпили възражения. 
 
 

 
   

 
 
 

г-н Георги Лесов: Точка седемнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1074/21.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
актуализация на разчета за капиталови разходи и актуализация на текущи ремонти на 
Община Раковски за 2017 г. 
Г-жо Кориновска! 
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г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията по „Бюджет и финанси” 
разгледа Предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – 
Раковски да приемане актуализация на разчета за капиталови разходи и актуализация на 
текущи ремонти на Община Раковски за 2017 г. С 5  гласа – за, 1 – против и 1 – възд. се. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! 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 – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се 
3. Йордан Христов Неделчев – за 
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 510 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане актуализация на разчета за капиталови разходи и актуализация на 
текущи ремонти на Община Раковски за 2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 

1. Приема актуализацията на разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2017 г., 
както следва: 
 
Функция I – Общи държавни служби – (+) 1 330 лв.  
- дейност 122 Общинска администрация - увеличение на плана               (+)    1 330лв. 
Функция II - Отбрана и сигурност - (+) 2 280 лв. 
- дейност 283 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности - увеличение на плана            (+)    2 280лв. 
Функция III – Образование – (+) 939 лв.  
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 - дейност 311 Детски градини – намаление на плана при ВРБ                    (-)    17 582 лв. 
- дейност 311 Детски градини – увеличение на плана при ПРБ                     (+)   22 338 лв. 
 - дейност 322 Общообразователни училища – намаление на плана за капиталови разходи 
при ВРБ с                                                                                                             (-)      2 279 лв. 
- дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – 
намаление на плана за капиталови разходи при ВРБ с                                 (-)      7 881 лв. 
- дейност 389 Други дейности по образованието – увеличение на плана за капиталови 
разходи  с  при ПРБ                                                                                            (+)      6 343лв 
Функция VI – Жилищно строителство БКС и ООС –  (+) 179 171 лв. 
- в дейност 606 – Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа – увеличение  на плана 
за капиталови разходи при ВРБ                                                                         (+)178 850 лв. 
- в дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство – намаление на плана за 
капиталови разходи при ВРБ                                                                              (-)     2 638 лв. 
- в дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство – увеличение на плана за 
капиталови разходи    при ПРБ                                                                           (+)     232 лв 
- в дейност 622 – Озеленяване - увеличение на плана за капиталови разходи с (+) 2 727 лв. 
 
       Разликата – ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА – 183 720 лв. ще бъде разпределена както следва: 
-  Дейност 2998, §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (-)  35 250лв. 
- Дейност 2619 - Общинско предприятие (-)176 212 лв. – средствата ще са за сметка на 
предприятието. 

- Дейност 2311 – Детски градини   (+)17 582 лв. – за сметка на ВРБ. 
- Дейност 2322 - Общообразователни училища(+)2 279 лв. – за сметка на ВРБ. 
- Дейност 2326 - Професионални гимназии (+)7 881 лв  - за сметка на ВРБ. 
 

2. Приема актуализацията на разчета за текущи ремонти на Община Раковски за 2017 г. - 
Необходимите за целта финансови средства ще бъдат разпределени в Дейност 2998, §97-
00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, ВРБ и ОП „Благоустройство и превенция”.  
 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 
Приложение №1 – Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 30.11.2017 г. 
Приложение №2 – Актуализация на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Раковски. 
Приложение №3 – Отчет на текущи ремонти на Община Раковски към 30.11.2017 г. 
Приложение №4 – Актуализация на текущи ремонти на Община Раковски. 
 

                      
МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Раковски, е предложено да бъде извършена 
актуализация на разчета за капиталови разходи в частта “Държавни дейности“, “Местни 
дейности” и „Дофинансиране на делегираните от държавата дейности“, съгласно 
Приложение № 2. Актуализация на текущите ремонти, съгласно Приложение №4. 

След направен анализ е установена нужда от актуализиране на капиталовите разходи и 
текущите ремонти.  

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 2 и текущите 
ремонти в Приложение № 4 са разработени по източници на финансиране, параграфи, 
функции, дейности и по обекти, в съответствие с единната бюджетна класификация. 

ПМС № 374 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2017 г. предвижда:  

Чл. 44 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 
делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се 
извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с 
източник: 

1. Остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в 

преходен остатък; 

2. Собствени приходи; 

3. Субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално–техническата база на 
училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора. 
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(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, 
както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за 
администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за 
детската градина или за обслужващото звено. 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет са предствили уведомителни 
писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи и 
текущи ремонти.  В колона „било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер 
бюджетни средства, а в колона „става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. 
Предвиждат се допълнителни суми за конкретно възникнали нужди от допълнителни средства 
за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти.  
 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка осемнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1075/22.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост“ за 2017 г., във връзка с продажба на имот частна общинска 
собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет - Раковски да одобри продажба 
на имот с реализирано отстъпено право на строеж с цена  4 301 лв.  
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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 511 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост“ за 2017 г., във връзка с продажба на имот частна общинска 
собственост. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС  във връзка с чл. 46, ал. 3 и чл. 47 
от НРПУРОИ на ОбС. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел ІІ – Описание на 
имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2017 г. на “Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост”, следният имот - ЧОС: 
 - Поземлен имот 502.1857, за който е образуван УПИ ІІ-(втори), кв. 127 (сто двадесет и 
седми), отреден за „Жилищно застрояване”, актуван с АОС № 3349/08.11.2011 год., състоящ 
се от 768 кв.м. (седемстотин шестдесет и осем квадратни метра), регулационен план на 
гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област. 
2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот 502.1857, за който е образуван УПИ ІІ-
(втори), кв. 127 (сто двадесет и седми), отреден за „Жилищно застрояване”, актуван с АОС 
№ 3349/08.11.2011 год., състоящ се от 768 кв.м. (седемстотин шестдесет и осем квадратни 
метра), регулационен план на гр. Раковски, Община Раковски, Пловдивска област. 
3. Определя пазарна цена в размер на 4 301,00 лв. (четири хиляди триста и един лева).  
4. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
сключване на договор. 
 
 
 
МОТИВИ: В Община Раковски е постъпила Молба Вх. № 94С-877-1/13.12.2017 г. от Слав 
Георгиев Романов от гр. Раковски, ул. „Иван Йошков” № 14, за закупуване на общински имот,  
върху който има отстъпено право на строеж в полза на Слав Георгиев Романов по силата на 
нот. Акт № 163, т. ІІІ, рег. № 3018, нот. Дело № 468 от 28.11.2017 г. Правото на строеж е 
реализирано. 
      На основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС, продажба на земя - частна общинска собственост, на 
собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без 
търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. На основание чл. 46 ал. 3 от 
НРПУРОИ, собственикът на законно построена сграда върху земя – частна общинска 
собственост може да закупи прилежащия ѝ терен, ако същият е урегулиран съгласно 
изискванията на ЗУТ в самостоятелен урегулиран поземлен имот. На основание чл. 47 от 
същата наредба, разпореждането с имоти частна общинска собственост или учредяването 
на ограничени вещни права върху недвижими имоти общинска собственост се извършва от 
Кмета на общината след решение на Общински съвет. Съгласно чл. 58 ал. 1 от НРПУРОИ, 
разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти - общинска собственост се 
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 
имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, 
изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон е 
предвидено друго. За гореописания имот има изготвена пазарна оценка от лицензиран 
оценител. ОбС – Раковски определя пазарна цена за имота, съгласно решението си. 
 
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Деветнадеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-
1076/22.12.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
одобряване на промени в структурата на Общинска администрация Раковски и общата 
численост. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Комисията разгледа Докладната записка и предлага малко изменение 
в нея. На първо място числеността на Администрацията да остане 74,5 щатни бройки.  Да се 
закрие длъжността Гл. екперт „Инвеститорски контрол” и на нейно място да се увеличи 
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числеността в отдел „Правно, административно, информационно обслужване“ с една 
бройка. Една щатна бройка за длъжността „Старши юрисконсулт“. Благодаря!  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси?  
г-жа Мария Джатова: Да, аз имам. Г-н Кмете, Вие съгласен ли сте с това?  
г-н Павел Гуджеров: Да.  
г-н Георги Лесов: Други? 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 512 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация Раковски и 
общата численост. 
 
На основание: чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
 

1. Променя структурата на Община Раковски, считано от 01.01.2018 г., както следва: 
1.1. Увеличава числеността на Дирекция „Правно, административно, информационно 
обслужване“ към Обща администрация - от 8 (осем) щатни бройки на 9 (девет) щатни 
бройки, като разкрива още 1 (една) щатна бройка за длъжността „Старши юрисконсулт“.  
1.2. Намалява числеността на Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански 
дейности“ в Дирекция „Местно развитие и политики“ към Специализирана администрация – 
от 16,5 (шестнадесет цяло и пет) щатни бройки на 15,5 (петнадесет цяло и пет) щатни бройки, 
като закрива длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“. 
1.3. Одобрява обща численост на персонала 74,5 щатни бройки. 
2. Възлага на Кмета на Общината да разработи и утвърди длъжностно разписание на 
Общинска администрация – Раковски, в рамките на одобрената от Общинския съвет обща 
численост на персонала и структура, съобразно промените по т. 1 от настоящото решение.  
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МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, в компетентността на 
Общинския съвет е да одобри структурата на общинската администрация и общата 
численост на лицата, работещи в нея, по предложение на Кмета на Общината.  
 Понастоящем, Общинска администрация Раковски е структурирана в 2 (две) 
дирекции в Обща администрация и 1 (една) дирекция и 4 (четири) отдела – в 
Специализирана администрация, при обща численост на общинската администрация – 74,5 
щатни бройки. В структурата на Общинска администрация са включени: Секретар на 
Община, 3-ма заместник-кметове, Звено за  вътрешен одит – 2 щатни бройки, Главен 
архитект – 0,5 щатни бройки, Финансов контрольор и 6-ма Кметове на кметства, които са на 
пряко подчинение на Кмета. 
 Общата администрация е организирана в 2 (две) дирекции: 
 Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводство“ – 16,5 щатни бройки. 
 Дирекция „Правно, административно, информационно обслужване“ – 8 щатни 
бройки. 
 Специализирана администрация е организирана в 1 (една) дирекция – „Местно 
развитие и политики“ – 1 щатна бройка и 4 (четири) отдела, както следва:  
 Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“ – 16,5 щатни 
бройки. 
 Отдел „Европроекти, образование и култура“ – 6 щатни бройки. 
 Отдел „ГРАО“ – 8 щатни бройки. 
 Отдел „Местни данъци и такси“ – 5 щатни бройки.  
 
 С цел оптимизация на процесите и подобряване качеството на работата на 
администрацията и административното обслужване, предлагам следните промени в 
структурата и общата численост на администрацията на Община Раковски:  

1. Увеличава се числеността на Дирекция „Правно, административно, 
информационно обслужване“ към Обща администрация - от 8 (осем) щатни 
бройки на 9 (девет) щатни бройки, като се увеличава с още 1 (една) щатна бройка 
длъжността „Старши юрисконсулт“.  
Увеличението се налага предвид огромната по обем работа на юристите в 

Община Раковски, свързани с провеждане на многобройни и различни по вид процедури – 
по ЗОП, ЗОС, местните Наредби, съдействие за работата на Общински съвет Раковски – 
съгласуване на докладни и приетите решения, изпълнение на процедури по изменение и 
приемане на нови подзаконови нормативни актове; съгласуване на всички изходящи от 
Кмета на Общината документи. 

2. Намалява числеността на Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и 
стопански дейности“ в Дирекция „Местно развитие и политики“ към 
Специализирана администрация – от 16,5 (шестнадесет цяло и пет) на 15,5 
(петнадесет цяло и пет), като се закрива длъжността Главен експерт 
„Инвеститорски контрол“. 
 

В Община Раковски има действащ Главен инженер, който е с професионална 
компетентност и достатъчен опит, за да е в състояние да поеме работата на закриваната 
длъжност Гл. експерт „Инвеститорски контрол“, която ще бъде реорганизирана и 
пренасочена за изпълнение към Гл. специалист „ЕКТО“.  
 
След изменението, общата численост на администрацията от 74,5 щатни бройки се запазва. 
   
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Отпускане на еднократни помощи. 
Г-н Трезийски! 
г-н Петър Терзийски: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби 
през месец декември и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, одобри следните 
лица: 
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1. Костадин Рангелов Христев от с. Момино село – 100 лв. 
2. Кирил Цветанов Генадиев от с. Момино село – 100 лв.  
3. Никола Петров Николов от с. Белозем – 100 лв.  
4. Дечо Светлинов Костадинов от с. Шишманци – 100 лв.  
5. Луца Генова Бойкина от  гр. Раковски – 100 лв.  
6. Гено Серафимов Бойкин от гр. Раковски – 100 лв. 
7. Тихомир Танев Гошев от гр. Раковски със сумата от 3700 лв.  

 
 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Терзийски! 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. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Запрян Петков Запрянов – 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 № 513 
 

Взето с Протокол № 32/29.12.2017 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 Григоров Терзийски - Председател на ПК „Здравеопазване и 
социални дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Костадин Рангелов Христев с ЕГН: 560101**** и постоянен адрес: с. Момино село, 
община Раковски, ул. „1-ва” № 36, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Кирил Цветанов Генадиев с ЕГН: 460202**** и постоянен адрес: с. Момино село, 
община Раковски, ул. „14-та” № 25, в размер на 100 /сто/ лева. 
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3. Никола Петров Николов с ЕГН: 630516**** и постоянен адрес: с. Белозем, община 

Раковски, ул. „Гусла” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Дечо Светлинов Костадинов с ЕГН: 960129**** и постоянен адрес: с. Шишманци, 
община Раковски, ул. „11-та” № 5, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Луца Генова Бойкина с ЕГН: 340416**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Пеньо Пенев” № 33, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

6. Гено Серафимов Бойкин с ЕГН: 330312**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Пеньо Пенев” № 33, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

7. Тихомир Танев Гошев с ЕГН: 760924**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Петър Богдан” № 13, в размер на 3 700 /три хиляди и седемстотин/ лева. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадест и първа от Дневния ред: Питания. 
Въпроси? Няма. Колеги, весело посрещане на Новата Година! 
 
 
 
 

/Заседанието приключи в 10:54 часа/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

           
               /Георги Лесов/ 

    
 
 
 

                         Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 
 

                                                                                                          /Славка Гълева/ 
 

 


