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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 № 34 

 

от 31.01.2018 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 14:37 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, Запрян Петков 
Запрянов, Виктор Петров Узунов, Младен Минчев Мандраджийски, Йосиф Серафимов Ячев, 
Донка Неделчева Неделчева, Славейко Милков Белчев, Божидар Георгиев Замярски 
 
 
Присъстват също:  
Павел Андреев Гуджеров – 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 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 
Стефка Златкова Милиева - Кмет на кметство Болярино  
 
Гл. инспектор Георги Илиев – Началник на РУ – Раковски при ОДМВР - Пловдив 
Пламен Телбийски – управител на „Дервос Груп” ЕООД 
 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Добър ден на всички! Добре дошли на първата сесия за 2018 г. на 
Общински съвет – Раковски. Имаме необходимия кворум за нейното провеждане. На 
заседанието присъстват: г-н Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски, зам. кмет на 
Общината, кметове на населени места, и представител на местните медии. Материалите за 
днешното заседание бяха разпратени до всеки един от Вас и разгледани на заседаниито на 
постоянните комисии, както и Проектодневния ред. Въпроси и предложения относно така 
предложения Дневен ред? Няма. Аз искам да направя само едно уточнение: като първа 
точка от Дневния ред е включен анализ… извинявам се, втора точка Анализ за дейността на РУ 
– Раковски. Но поради това, че Началникът на управлението ще закъснее, предлагам да 
продължим с нашата работа и когато дойде ще му дадем думата. Така, виждам, че няма 
предложения. В такъв случай моля, да гласуваме така предложения Дневен ред! 
 

 
 

/14:38 часа – г-н Петър Милков Антонов – влиза в залата/ 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 
 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Писмо с Вх. № ОбС - 20/22.01.2018 г. от Областен Управител на Обл. Пловдив, относно 
връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 514, 
взето с Протокол № 33/15.01.2018 г. от гласуване чрез подписка.  
 
2. Годишен отчет /анализ/ за дейността на РУП – Раковски към ОДМВР – Пловдив за 2017 г. 
 
3. Проект с Вх. № ОбС - 34/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски. 
 
4. Докладна записка с Изх. № ОбС - 12/17.01.2018 г. от Георги Лесов - Председател на 
Общински съвет - Раковски, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет и 
неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. 
 
5. Предложение с Вх. № ОбС - 29/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
- общинска собственост за 2018 г. 
 
6. Докладна записка с Вх. № ОбС – 12/15.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна 
финансова помощ за финансиране изпълнението на обект «Рехабилитация на 
водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция 
на водопроводната мрежа на с.Момино, Община Раковски»  пред «Предприятие за 
управление дейностите по опазване на околната среда». 
 
7. Докладна записка с Вх. № ОбС - 17/17.01.2018  г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Годишен план за младежта на Община Раковски  
за 2018 г. 
 
8. Докладна записка с Вх. № ОбС - 18/18.01.2017 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно удължаване срок на договор за наем на недвижим имот – частна 
общинска собственост. 
 
9. Докладна записка с Вх. № ОбС - 19/18.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно удължаване срок на договор за наем на недвижим имот – 
публична общинска собственост. 
 
10. Докладна записка с Вх. № ОбС - 21/22.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на информация за извършените вътрешни 
компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, 
“Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по 
бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.   
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11. Докладна записка с Вх. № ОбС - 23/22.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Програма за опазване на околната среда 
(актуализация) на община Раковски с План за действие за периода 2017-2021 г. 
 
12. Докладна записка с Вх. № ОбС - 25/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд 
за общо и индивидуално ползване. 
 
13. Докладна записка с Вх. № ОбС - 26/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Водопроводи 
ПВф90 и ППВф160” от съществуващи ПВф110, ППВф200 до УПИ-101072 - Производствена и 
складова дейност, Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база и УПИ-101 073 
- Производствена и складова дейност, Оризарна, местност „Арджовица“ в землището на с. 
Стряма, община Раковски. 
 
14. Предложение с Вх. № ОбС - 27/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план за 
поземлен имот № 62075.501.635 и на ПУП-ПР за УПИ VІІ-635, кв. 593  по плана на гр. Раковски, 
кв. Ген. Николаево. 
 
15. Предложение с Вх. № ОбС - 28/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг с явно 
наддаване.  
 
16. Предложение с Вх. № ОбС - 30/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план на „Трасе за електрозахранване“, 
преминаващо през ПИ 448006 и ПИ 448008 с НТП-ниви, ПИ 400120 с НТП-стопански двор и ПИ 
448017 с НТП-овощна градина, за захранване на обект:   „Магазин за пакетирани хранителни 
стоки и Магазин за промишлени стоки“ в УПИ-448020 „Складово-търговски дейности“, 
местност „Стара овощна градина“ в  землището на гр. Раковски.   
 
17. Предложение с Вх. № ОбС - 31/24.01.2018 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.124 а, ал. 1 и 
ал. 5 от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ ПИ 105516 с НТП „Друга селскостопанска 
територия“, местност „Шипа” в землището на с. Стряма, община Раковски,  за  образуване  
на  УПИ-105516 „Промишлена и складова дейност”. 
 
18. Докладна записка с Вх. № ОбС - 32/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно удължаване срок на договор за наем на недвижими имоти - 
земеделски земи. 
 
19. Предложение с Вх. № ОбС - 33/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, включен в 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2018 г. 
 
20. Предложение с Вх. № ОбС - 35/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, включен в 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2018 г. 
 
21. Докладна записка с Вх. № ОбС - 36/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна 
институция, или финансов посредник. 
 
22. Докладна записка с Вх. № ОбС - 37/25.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие (ВОМР) до 31.12.2023 г. 
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23. Предложение с Вх. № ОбС - 40/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно прекратяване на съсобственост между Община Раковски и „Владини 
Трейдинг” ЕООД, чрез делба. 
 
24. Докладна записка с Вх. № ОбС - 41/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно закупуване и даряване на 40 бр. „Дръг Чек 3000“  еднократни 
полеви тестове за проверка за употреба на наркотични вещества и упойващи средства, 
необходими за работата на РУ-Раковски, Областна Дирекция Полиция – Пловдив.  

25. Предложение с Вх. № ОбС - 42/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно прекратяване на съсобственост между Община Раковски и физически 
лица, чрез продажба частта на Общината. 

26. Докладна записка с Вх. № ОбС - 43/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно одобряване на промени в структурата и числения състав на ОП 
„Благоустрояване и превенция”. 
 
27. Предложение с Вх. № ОбС - 44/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 
Раковски, относно определяне на представител и представяне позицията на Община 
Раковски на насроченото за 22.02.2018 г. редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
 

28. Докладна записка с Вх. № ОбС - 45/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно обявяване на неприсъствените дни в детските градини на 
територията на община Раковски през 2018 г.  
 
29. Отчет с Вх. № ОбС – 38/25.01.2018 г. от Пламен Телбийски - управител на  „Дервос Груп” 
ЕООД, относно управление и стопанисване на общински гори и представяне на Годишен 
план за 2018 г.   
 
30. Докладна записка с Вх. № ОбС - 11/12.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 
Община Раковски, относно приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2018 
г. 
 
31. Отпускане на еднократни помощи. 
 
32. Питания.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Като първа точка в Дневния ред: Писмо с Вх. № ОбС - 20/22.01.2018 г. от 
Областен Управител на Обл. Пловдив, относно връщане за ново обсъждане и съобразяване 
със законовите изисквания на Решение № 514, взето с Протокол № 33/15.01.2018 г. от 
гласуване чрез подписка.  
Г-н Матански, какво е становището на Вашта Комисия? 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, колеги, Комисията се 
запозна с писмото на Областния управител и предлага на Общински съвет – Раковски да 
отмени Решение № 514, взето с Протокол № 33.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси относно това писмо? Няма. В 
такъв случай, моля да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18       
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 515 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 
Решение № 514 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 33/15.01.2018 г. от 
гласуване чрез подписка.  
 
На основание: чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Общински съветник 
 

Р Е Ш И:  
 

Отменя Решение № 514 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 33/15.01.2018 г. от 
гласуване чрез подписка. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпило Писмо с Вх. № ОбС - 
20/22.01.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, относно връщане за ново 
обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 514 на Общински съвет 
– Раковски, взето с Протокол № 33/15.01.2018 г.  
 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Втора точка, ще я оставим когато дойде Началникът.  
Трета точка от Дневния ред: Проект с Вх. № ОбС - 34/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров 
- Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Раковски. 
Г-н Матански, моля отново за становището на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, благодаря! Становището на нашата 
Комисия е да бъде приета така предложената Наредба за изменение и допълнение. Като 
искам да внеса малко разяснения. Става въпрос - въвеждат се допълнителни текстове за 
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възможност за събиране на данък върху таксиметровите … таксиметров превоз на пътници в 
размер на 300 лв. на година. И също така се уточнява как се удостоверява заплатеният данък 
при периодичи технически прегледи. Това са новите текстове в Наредбата. Благодаря Ви! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. В такъв случвай, моля да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 17     
Против: 0       
Възд.се: 2                                                          
 
                                

1. Петър Милков Антонов – възд. се 
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 516 

 
Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Раковски. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с измененията 
в  чл. 1, ал. 1, чл. 55, чл. 58, ал. 2, Раздел VIII от Глава втора от ЗМДТ;  чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 
3 от ЗНА; чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК; чл. 1 от Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Раковски. 

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

 
Р Е Ш И:  

 
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва: 
 
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения: 
а) Създава се нова т. 8, която гласи: 
„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници;“ 
б) Досегашната т. 8 става т. 9 
 
§ 2. В чл. 41 се правят следните изменения: 
а)  В ал. 4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, определено в чл. 4 
от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 
относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства 
(OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" 
б) В ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 
товари“ се заличават. 
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в) В ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари 
с товароподемност над 40 тона“ се заличават. 
г) В ал. 12 думите „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата“ 
се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 
168/2013.“ 
 
§ 3. В чл. 44 думите „по чл. 58 от Закона за местните данъци и такси“ се заменят с  „при 
условията на чл. 58 от Закона за местните данъци и такси“. 
 
§ 4. Изменя чл. 46, ал. 3, както следва:   

„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед 

на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 

превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 

изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“ 

 
§ 5. Създава се нов Раздел VІІ – „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, със 
съдържание, както следва: 
          „Чл. 59 (1) Данъчно задължени лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху 
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 
таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от  Закона 
за местните данъци и такси. 

(3) Лицата, облагани с данък върху таксиметров превоз на пътници  по този раздел са 
превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Раковски по 
Закона за автомобилните превози. 
           Чл. 60. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 
Община Раковски е в размер на 300 лв. за календарна година. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил 
размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за следващата година, данъкът се 
събира на базата на действащия размер за предходната година. 

Чл. 61. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец 
за дължимия данък в Община Раковски.  

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето 
на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 
настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 

Чл. 62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на 
община Раковски. 

Чл. 63. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по 
следната формула: 
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ДДТГ = ГДТПП x БМ , където 

12 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 
60, ал. 1; 

БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 
НВДТПП = ПДТПП x ОМ , където 

БМ 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 
пътници за текущата година; 

ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 
е издадено разрешението; 

БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ е оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 65. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по 
чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63 се извършва по писмено 
искане - образец на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.“ 
 
 

Заключителна разпоредба 
 
§ 6. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 

страница на Община Раковски. 
 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Раковски  е приета на заседание  на Общински съвет – 
Раковски с Решение № 516, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. и е подпечатано с 
официалния печат на общинския съвет. 
 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община 
Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета. 

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината. 
 
 
МОТИВИ: I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата   
Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Раковски с Решение № 46, взето с 
протокол № 6 от 27.02.2008 г. Оттогава последната е изменяна многократно, като се има 
предвид динамичността на материята, която урежда, а именно: измененията в данъчното 
законодателство. Размерите на местните данъци, съгласно чл. 3 от наредбата, се определят 
при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси. В 
тази връзка и с оглед настъпили изменения в Закона за местните данъци и такси възниква 
необходимост от привеждане на НОРМД в законосъобразен вид. 
На първо място, възниква необходимост по изменение и отмяна на отделни текстове от 
наредбата, а именно: съдържащите се в чл. 41 и чл. 44, с оглед актуализиране на същите и 
привеждането им в съответствие със сега действащата законова терминология и начин на 
уреждане. 
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Налага се и изменение в чл. 46, ал. 6 от наредбата, поради приемане на Закон за изменение 
и допълнение на ДОПК, обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г., с който се изменя и Законът за местните 
данъци и такси (отразено в § 12 от ЗИДДОПК).  
На следващо място, налагат се допълнения в наредбата във връзка със създадения нов 
Раздел VIII „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ в Закона за местните данъци и 
такси, в сила от 01.01.2017 г. Данъчно задължени лица, които се облагат с данък върху 
таксиметров превоз на пътници са превозвачите, притежаващи удостоверение за 
регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено 
от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.  В тази връзка, ЗМДТ 
делегира правото на Общински съвет да определи с наредбата – предмет на настоящото 
изменение, годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната 
година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. Тъй като 
настоящите разпоредби са предмет на допълнение в наредбата и не са присъствали в 
нейните текстове досега, се налага определяне на размер на данък за таксиметров превоз 
на пътници след определения в закона срок. Целесъобразно би било размерът на цитирания 
данък за 2018 г. да бъде определен съгласно долната законова граница, а именно 300 лв., 
като общински съвет ще следва да спази законовата норма и в срок до 31 октомври 2018 г. 
да определи размер на данъка в законоустановените рамки, важим за 2019 г. 
Данъкът като вид публично вземане има за цел да обезпечи финансирането на редица 
дейности от обществено значение – строеж и ремонт на улици и паркинги, спортни и детски 
площадки, организиране и провеждане на културни събития, социални дейности и други, 
според приоритетите на Общината. 
 
 При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  
 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ. 

Принципът на обоснованост – наредбата е приета на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, с 
оглед определяне размера на местните данъци. Поради промени в закона, касаещи 
терминологията за някои видове превозни средства и обществените отношения, които се 
уреждат във връзка и в съответствие с европейското право (Регламент (ЕС) № 168/2013), се 
налага настоящата наредба да бъде актуализирана и приведена във вид, който не 
противоречи на нормативните актове от по-висока степен.  

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 
мотивите са качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения 
от заинтересованите лица.  

Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, 
счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски. 
 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С измененията, при 
запазване законовите разпоредби, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в 
положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Предвидено е създаване 
на нов раздел, който ще разшири кръга на обществените отношения, които наредбата 
урежда. 

При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен 
чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.    

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата  
 Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски в актуално 
състояние, което се съобразява с разпоредбите на ДОПК и ЗМДТ. Със създаването на нов 
раздел, касаещ данъка върху таксиметровия превоз на пътници, се цели да се внесе яснота 
по отношение на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, като се отчита фактът, 
че досега в наредбата подобни текстове са липсвали, а реално съществува възможност за 
бъдещо развитие на таксиметрова дейност в Община Раковски от страна на бизнеса и 
следва да има нужната регламентация и възможност за облагане със следващия се данък. 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата   
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 За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на 
бюджетни средства.  

IV. Очаквани резултати 
 Очакваните резултати след изменение на наредбата се изразяват в постигане на 
унисон със законодателството от по-висока степен и повишаване приходите в общинския 
бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на 
инфраструктурата и участието в европейски програми. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганото изменеие в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка четвърта от Дневния ред: Докладна записка с Изх. № ОбС - 
12/17.01.2018 г. от Георги Лесов - Председател на Общински съвет - Раковски, относно 
приемане на отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 
01.07.2017 – 31.12.2017 г. 
Г-н Матански, моля отново за становището на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет – 
Раковски да приеме така предложения отчет. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси относно отчета? Всички сте 
съгласни. Моля, да гласуваме тогава! 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 517 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. 
 
По предложение на: Георги Николаев Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски  
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Р Е Ш И:  

 
Приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2017 – 
31.12.2017 г. 
 
 
МОТИВИ: Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Председателят на общинския 
съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на 
неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението 
на общината по ред, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. 
 

 
 
 
 

Отчет за работата  
на Общински съвет Раковски за периода  

01.07.2017 – 31.12.2017 г. 
 

 
    
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
             Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с общинска 
администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на община Раковски. 
   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 
съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 
България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и 
откритост. 
  През отчетния период са проведени 6 редовни заседания, на които са гласувани 118 
решения. Проведени са и 2 гласувания чрез подписка, на които са взети 2 решения. 
 Областният управител на област Пловдив, съгласно правомощията му,  произтичащи 
от чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал за повторно разглеждане 1 решение с Писмо с Вх. № 
967/11.10.2017 г. Общински съвет е предприел съответните действие по отмяна на своето 
решение.  
  В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5  Кметът на Общината не е връщал 
за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общински съвет.   
  Всички решения на Общински съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 
начин на гласуване.  
 Основен вносител на проектите за решения е Общинската администрация, в лицето 
на Кмета  на Общината.  
  Съгласно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация в Общински съвет са 
създадени шест постоянни комисии (ПК): 

- “Бюджет и финанси”;  
- “Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”; 
- “Здравеопазване и социална дейност”; 
- ”Образование, спорт, туризъм, култура и религия”; 
- “ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”; 
- “Управление на общинската собственост”, 

чиято дейност се осъществява на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация. 
 Постъпилите проекти за решения се обсъждат в заседания на постоянните комисии, 
които се провеждат преди всяко заседание и са открити. За всяко заседание се води 
протокол.   
 Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно, като няма 
непроведено заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. 
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 Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване/, като 
предварително съм бил уведомяван за отсъствието.  
 
Всяка от постоянните комисии е провела по 6 заседания, на които са разгледани общо 118 
докладни записки и предложения, взети са 118 становища. 

 
Присъствието на общинските съветници на заседания на постоянни комисии по месеци е 
както следа: 

 25.07.2017 г. – присъстват 17,5 общински съветници. Отсътват Георги Панов и Виктор 
Узунов; Мария Джатова има едно присъствие от двете ПК, в които членува.  

 29.08.2017 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Петър Терзийски. 
 26.09.2017 г. – присъстват 19 общински съветници. Отсъства Донка Неделчева. 
 24.10.2017 г. – присъстват 18 общински съветници. Отсъстват Рангел Матански и Петър 

Терзийски. 
 28.11.2017 г. – присъстват 19,5 общински съветници. Иван Рангелов има едно 

присъствие от двете ПК, в които членува.  
 28.12.2017 г. – присъстват 20 общински съветници. 

Присъствието на общинските съветници на редовните заседания за отчетния период е както 
следва:  

 26.07.2017 г. – присъстват 19 общински съветници; разгледани са 16  докладни и 
предложения; приети са 16 решения. Отсътват Георги Панов и Виктор Узунов;  

 31.08.2017 г. - присъстват 20 общински съветници; разгледани са 15 докладни и 
предложения; приети са 15 решения. Отсъства Петър Терзийски;  

 27.09.2017 г. - присъстват 21 общински съветници; разгледани са 24 докладни и 
предложения; приети са 23 решения; 

 25.10.2017 г. - присъстват 20 общински съветници; разгледани са 21 докладни и 
предложения; приети са 21 решения. Отсъства Рангел Матански; 

 30.11.2017 г. - присъстват 21 общински съветници; разгледани са 22 докладни и 
предложения; приети са 22 решения; 

 29.12.2017 г. - присъстват 21 общински съветници; разгледани са 20 докладни и 
предложения; приети са 20 решения. 

През отчетния период са приети две решения, касаещи организацията и работата на 
Общински съвет:  

- С Решение № 396/26.07.2017 г. е приет Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите 
комисии и взаимодействието с общинска администрация; 

- С Решение № 494/28.12.2017 г. са избрани двама зам. – председатели на Общински 
съвет – Раковски.  

 
Общински съвет – Раковски със свои решения е приел следните изменения и допълнения в 
действащите подзаконови нормативни актове: 

- С Решение № 411/31.08.2017 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, Пловдивска област; 

- С Решение № 412/31.08.2017 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество; 

- С Решение № 413/31.08.2017 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на Община Раковски; 

- С Решение № 472/30.11.2017 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 
на територията на Община Раковски; 

- С Решение № 473/30.11.2017 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Раковски. 

 
 Разгледани и приети са 46 решения, свързани с актуализиране на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, промяна 
формата на собственост на имоти общинска собственост,  промяна на начина на трайно 
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ползване на поземлени имоти общинска собственост, отдаване под наем и продажба на 
имоти – общинска собственост, учредяване право на ползване и др.  
 Двадесет и две са решенията за одобрени проекти за изработване на подробни 
устройствени планове, разрешение за изработване на подробни устройствени планове и 
даване на предварително съгласие за изменение на подробни устройствени и кадастрални 
планове.  
 Общо 4 са решенията, с които Общински съвет дава съгласие за предоставяне на 
Общински активи на ОП „Благоустрояване и превенция”, в т.ч. и увеличаване план – сметката 
на ОП „Благоустрояване и превенция“. 
 С Решение № 406/26.07.2017 г. е приет отчетът за изпълнение на бюджета на Община 
Раковски за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. А с Решение 427/27.09.2017 г. е одобрена 
подготовката за проектобюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетната прогноза за 
местните дейности за периода 2019 - 2020 г. на Община Раковски. Три са решенията за 
актуализация на разчета на капиталови разходи и текущи ремонти.  
С Решение № 408/26.07.2017 г. е приета информацията за извършените от Кмета на 
Общината вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите 
“Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 
30.06.2017 г. 
 Взето е 1 решение за възстановяване на внесените от Община Раковски отчисления за 
отчетната 2015 г. за депониране на отпадъци на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 
биологично разграждане на закрит способ – с. Шишманци.  
 С Решение № 398/26.07.2017 г. Общински съвет дава съгласие за включване на ДГ 
„Радост“ - с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма, ОУ „Гео Милев“ - с. Белозем в Списъка 
на средищните детски градини и училища. Одобрени са още 3 решения свързани с 
образованието, касаещи съществуването на маломерни паралелки  и осигуряване на 
допълнителни финансови средства за нормалното протичане на учебния процес.  В т.ч. и 1 
решение за финансиране на маршрутите на училищните автобуси. 
 През отчетния период Общински съвет с Решение № 441/27.09.2017 г. променя 
наименованието на улица „Винга” в гр. Раковски на ул. „Тодор Александров”, а с Решение 
№  442/27.09.2017 г. инемува Площад № 1, намиращ се на територията на с. Шишманци. 
 Взето е 1 решение, касаещо промяна в структурата на Общинска администрация 
Раковски и общата численост, както и 1 решение за определяне размера на трудовите 
възнаграждения на Кмета на Общината и Кметове на Кметства. 
 Във връзка с кандидатстване на Общината за финансиране по процедура за 
набиране на проектни предложения са взети 2 решения. Прието е и 1 решение за 
кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, във връзка с обявяването на 
процедура по подбор на проекти BG05M9OP001- 2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. 
 
При гласуване чрез подписка Общински съвет - Раковски е взел 2 решения: 

- за осигуряване на финансови ресурси за покриване на разходи в хода на подготовка 
и изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване 
на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 
зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община Раковски“ при 
кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни 
предложения BG16M10P002-2.005.; 

- за определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 22.11.2017 г. извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
 

През периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. Общински съвет е приел общо 6 решения за 
отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 8 300 лв.  
С Решние № 468/20.10.2017 г. финансово е подпомогнат г-н Иван Власов за участие на 
Европейско първенство по йога 2017 г. в Прага, Чехия. По-късно отпуснатите средства са 
върнати в бюджета на Общината от г-н Власов, поради възникнала невъзможност за участието 
му в първенството. 
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Други решения с обществено значение са: 
  

- С Решение № 405/26.07.2017 г. е осигурен финансов ресурс на СНЦ „Местна 
инициативна група Раковски“ - безлихвен заем; 

- Решение № 447/27.09.2017 г., с което се създава на Наблюдателна комисия към ОбС;  
- Решение № 451/25.10.2017 г. за приемане на Общинска стратегия за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Раковски за периода 2018 – 2020 г.;  
- Решение № 492/30.11.2017 г. за определяне на представител от Община Раковски в 

Комисията за изработване на Областна здравна карта;  
- Решение № 485/30.11.2017 г. за приемане на актуализация на Програмата за 

управление на отпадъците на Община Раковски;  
- Решение № 495/29.12.2017 г. за 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; 

- Решение № 500/29.12.2017 г. за приемане на Годишен план за изпълнение на 
дейностите за подкрепа за личностно  развитие на децата и учениците в Община 
Раковски за 2018 година; 

- С Решение № 502/29.12.2017 г.  е приета на план – сметката за дейностите по 
управление на отпадъците и определяне на  размера на таксата за битови отпадъци 
за 2018 година в Община Раковски. 
 

 
Приетите решения и протоколи от заседанията са изпращани на Областния управител – 
Пловдив,  Районна прокуратура – Пловдив и Кмета на Общината в законоустановения срок. 
Преписи от приетите решения са били предоставяни и на заинтересованите лица. 
 
Всички актове на Общински съвет – Раковски са били обявявани на интернет страницата на 
Общината www.rakovski.bg, както и на информационното табло на Общински съвет. 
 
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии се 
основава, както на статистически данни, така и на  анализа на съдържанието на взетите 
решения.  Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 
извършеното до сега и приноса си в общия обем от работа за подобряване на местното 
самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните  
усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общински съвет. 
 
 
 
С уважение, 
Георги Лесов  
Председател ОбС - Раковски 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 29/24.01.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. 
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 одобри предложената 
Програма за управление на имоти общинска собственост, с едно изменение – имот 007146 
– нива, четвърта категория в с. Белозем - 3,700 дка, да отпадне от програмата, понеже е  
продаден имотът.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
 



стр. 15 
 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19     
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 518 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост за 2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 6 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2018 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от  настоящото решение. 
 
 
МОТИВИ: На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет 
приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост, както и в съответствие със Стратегията за управление и разпореждане с 
общинската собственост за периода 2015 – 2019 г., приета с Решение №  57  на Общински 
съвет - Раковски, взето с протокол № 4/25.01.2016 г. 
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Приложение № 1 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА  2018 г. 

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

общинската собственост за 2018 год. е разработена на основание и в съответствие  с 
изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната 
реализация, заложени в Стратегията за управление на общинската собственост за периода 
2015 – 2019 год. Съгласно разпоредбите на закона програмата обхваща:   
 
● Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за: 

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

пристрояване и надстрояване; 
 Отчуждаване на имоти за общински нужди; 
 Придобиване на имоти от Общината и способите за тяхното придобиване; 
 Определяне на обекти от първостепенно значение за Общината. 

При  изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и отговорните 
служители от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и 
съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети: 

 Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинската 
собственост; 

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

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

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

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

  
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ЗА  РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. 

 

№  
по 

ред 
Данни за имота Предназначение Площ в кв. м. 

 Гр.Раковски   

 кв. Ген. Николаево   

    

1 УПИ ХХVІ-2544, кв. 123 Жил. строителство 486 

2 УПИ VІІ-2659, кв. 144 Жил. строителство 440 

3 УПИ VІ-2658, кв. 144 Жил. строителство 672 

4 УПИ І-2520, кв. 140 Жил. строителство 419 

5 УПИ ХХІІІ-2601, кв. 125 Жил. строителство 401 
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6 УПИ XII-721, кв. 107 Жил. строителство 640 

7 УПИ ХІІІ-2577, кв. 145 Жил. строителство 440 

8 УПИ XХVІ-2429, кв. 1 Жил. строителство 599 

9 УПИ XІІ-2925, кв. 139 Жил. строителство 597 

10 УПИ V-2631, кв. 142 Жил. строителство 639 

11 УПИ VI-2331, кв. 605 Жил. строителство 634 

12 УПИ XXXIX-2500, кв. 126 Жил. строителство 607 

13 УПИ XXXVIII-2498, кв. 126 Жил. строителство 481 

14 УПИ XLII-2496, кв. 126 Жил. строителство 481 

15 УПИ XLIII-2497, кв. 126 Жил. строителство 511 

16 УПИ VI-2632, кв. 142 Жил. строителство 513 

17 УПИ LII-2492, кв. 126 Жил. строителство 510 

18 УПИ III-2645, кв. 143 Жил. строителство 444 

19 УПИ XXXI-2548, кв. 123 Жил. строителство 582 

20 УПИ XIII-2682, кв. 512 Жил. строителство 579 

21 УПИ XII-2683, кв. 512 Жил. строителство 697 

22 ПИ № 755067, м-ст ”Изкоренени сливи” Нива 3 000 

23 ПИ № 763024, м-ст ”До свинарника” Нива 3 000 

24 УПИ XII-2932, кв. 142 Жил. строителство 388 

25 УПИ XVII-2931, кв. 142 Жил. строителство 345 

26 УПИ VIII-2927, кв. 139 Жил. строителство 444 

27 УПИ IX-2929, кв. 139 Жил. строителство 698 

28 УПИ ХІ-2575, кв. 145 Жил. строителство 422 

29 ПИ № 742365, м.”Геренча” Др.селкост.т. 277 

30 ПИ  № 59.17, за който е образуван УПИ ІV, 
кв.136 

Нива 109 

31 ПИ 24.604, за който е образуван  УПИ ІХ, кв.593 Нива 153 

32 8/465 ид. части от ПИ 501.2568, за който е 
образуван УПИ V, кв.145 

Жил. строителство  

33 33/641 ид. части от ПИ 501.2571, за който е 
образуван УПИ ХVІ, кв.123 

Жил. строителство 33 

34 320/352 ид. части от ПИ 501.2558, за който е 
образуван УПИ V, кв.123 

Жил. строителство 320 

35 371/423 ид. части от ПИ 501.2542, за който е 
образуван УПИ ХХІV, кв.123 

Жил. строителство 371 

36 274/562 ид. части от ПИ 501.2540, за който е 
образуван УПИ ХХІІІ, кв.123 

Жил. строителство 274 

37 397/918 ид. части от ПИ 501.2539, за който е 
образуван УПИ ХХІІ, кв.123 

Жил. строителство 397 

38 598/612 ид. части от ПИ 501.2557, за който е 
образуван УПИ VІ, кв.123 

Жил. строителство 598 

39 467/471 ид. части от ПИ 501.2538, за който е 
образуван УПИ ХХ, кв.123 

Жил. строителство 467 

40 2783/4162 ид. части от ПИ 501.9686, кв.123            Улица 2 783 

    

 кв. Секирово   

41 УПИ ХХХ-2213, кв. 152 Жил. строителство 556 

42 УПИ IІІ-2173, кв. 151 Жил. строителство 604 

43 УПИ XX-1739, кв. 127 Жил. строителство 510 

44 УПИ XIII-2206, кв. 152 Жил. строителство 501 

45 УПИ V-2184, кв. 151 Жил. строителство 415 

46 УПИ VI-2116, кв. 1 Жил. строителство 464 

47 УПИ XXI-2210, кв. 152 Жил. строителство 377 

48 УПИ XIV-2246, кв. 155 Жил. строителство 624 

49 УПИ ХІІ-2161, кв.150 Жил.строителство 521 

50 УПИ ХІІІ-2162, кв.150 Жил. строителство 299 

   51 
ПИ № 000733, м.”Бодушка могила” 

Лека атл. и  
футбол 

184 

   52 213/ 895 ид.части от УПИ ХХ-2396, кв.4 Жил.строителство 213 
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             С.Белозем   

    

53 УПИ VІІ, кв. 88 Жил. строителство 508 

54 ПИ 501.1692, кв. 27 Ст. Двор 2 083 

   55 ПИ №060066, м.”Саите” Др.селкост.т. 690 

   56 ПИ № 085031, м.”Джатов мост” Др.изост.нива 46 887 

   57 УПИ ХІV, кв.83 Жил. строителство 600 

58 УПИ ХІV-1461, кв.144 Жил.строителство 1200 

    

            С.Чалъкови   

    

59 УПИ VІ, кв. 53 Жил. Строителство 800 

60 УПИ ІІ, кв.25 Жил. Строителство 1000 

61 УПИ І, кв.25 Жил. Строителство 980 

62 УПИ ІV, кв.25 Жил. Строителство 885 

    

    

        С.Болярино   

    

63 УПИ ІV-368, кв. 51 Жил. Строителство 1 195 

    

        С.Стряма   

    

64 ПИ № 000057 Мочурище 16 865 

    

        С.Шишманци   

    

65 ПИ  № 000444, м-ст ”Цигански гьол” Др. селскост. Т. 2 000 

    

    

       С.Момино село 
 

  

66 ПИ № 73.267, за който е образуван УПИ 73.267 Жил. строителство 1 058 

67 ПИ № 73.269, за който е образуван УПИ 73.269,  Жил. строителство 753 

68 ПИ № 73.270, за който е образуван УПИ 73.270 Жил. строителство 693 

69 ПИ № 73.271, за който е образуван УПИ 73.271  Жил. строителство 688 

70 ПИ № 73.272, за който е образуван УПИ 73.272 Жил. строителство 688 

71 ПИ № 73.273, за който е образуван УПИ 73.273  Жил. строителство 755 

72 ПИ № 73.274, за който е образуван УПИ 73.274  Жил. строителство 754 

73 ПИ № 73.275, за който е образуван УПИ 73.275  Жил. строителство 667 

74 ПИ № 73.276, за който е образуван УПИ 73.276,  Жил. строителство 667 

75 ПИ № 73.277, за който е образуван УПИ 73.277,  Жил. строителство 658 

76 ПИ № 73.279, за който е образуван УПИ 73.279 Жил. строителство 688 

77 ПИ № 73.280, за който е образуван УПИ 73.280 Жил. строителство 688 

78 ПИ № 501.638 за който е образувано УПИ 
73.285,  

Жил. строителство 518 

79 ПИ № 501.639 за който е образувано УПИ 
73.288 

Жил. строителство 533 

80 ПИ № 501.640 за който е образувано УПИ 
73.286 

Жил. строителство 551 

81 ПИ № 501.641 за който е образувано УПИ 
73.289 

Жил. строителство 570 

 
 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2018 Г. 

 

1. Земеделски земи от ОПФ 
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ГРАД  РАКОВСКИ - КВ. СЕКИРОВО, КВ. ГЕН. Н-ВО, КВ. ПАРЧЕВИЧ 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 016034 Кърньова кория Неизп. нива VІ 3,93 

2 025020 Герсевото Нива VІ 1,047 

3 025033 Герсевото Нива ІV 1,178 

4 032014 Тепикова кория Нива ІV 1,975 

5 063053 Бошнашки гьол Нива ІV 1,103 

6 445012 Ветров вас Нива VІ 5,717 

7 702134 Дерето запад Нива V 3,334 

8 704513 Чавдар могила 
Овощна 
градина 

V 1,853 

9 724081 Дълбок път Нива ІV 2,98 

10 724082 Дълбок път Нива ІV 2,943 

11 725070 До свинарника Нива ІV 3 

12 725083 До свинарника Нива ІV 3,231 

13 743082 Коджа търла Нива VІ 2,999 

14 700304 
 

       Рибарник 
 

12,443 

      

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО БЕЛОЗЕМ 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 006035 Двете круши Нива ІV 3,998 

3 014026 Дойнов гьол Нива V 29,309 

4 018035 Джатов мост Нива Х 4,623 

5 020002 Тайвана Нива V 5,277 

6 022046 Реката Нива ІV 2,999 

7 004065 Кара солук Нива V 2,651 

8 046091 Узун герен Нива ІV 3,968 

9 046346 Узун герен Нива ІV 3,238 

                                                                                                             

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО БОЛЯРИНО 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 001004 Митова могила Нива ІV 7 

2 001090 Митова могила Нива ІV 6,982 

3 009037 Кашка Нива ІV 4,399 

      

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО МОМИНО СЕЛО 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 98948.21.5 Казлача Нива V 16,914 

2 98948.27.21 Старите лозя Нива V 7,914 

3 98948.33.6 Исаклъка Нива ІV 0,999 

4 98948.41.16 Азмака Нива ІV 23,329 

 
ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО СТРЯМА 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

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

3 007010 Трънака Нива ІV 2,026 

      

 
ЗЕМЛИЩЕ  НА СЕЛО ЧАЛЪКОВИ 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 000230 Ямача Нива ІV 7,153 

2 024002 Ямача Нива ІV 6,787 

3 025043 Язмото Нива ІV 5,397 

4 025064 Язмото Нива ІV 3 

5 034025 Пъкъла Нива ІV 4,3 

6 036007 Гергицовото Нива ІV 3 

7 113006 Кумтарла Нива ІV 2,962 

8 113007 Кумтарла Нива ІV 2,959 

9 113008 Кумтарла Нива ІV 2,958 

10 113009 Кумтарла Нива ІV 2,96 

      

      

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ШИШМАНЦИ 

      

№ Имот № Местност 
Начин на тр. 

ползване 
Кат. Площ  дка 

1 011019 Узун сай Нива ІV 7,279 

2 026089 Тировете Нива ІV 2,402 

3 028038 Помпената станция Нива ІV 3,514 

4 030045 Скелето Нива ІV 3,016 

 
 
ІV. Учредяване право на строеж за изграждане на социални жилища 
  

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

 
V. Обекти, за изграждането на които е необходимо придобиване на частни имоти 

или отчуждаването им. 
 
VІ. Обекти от първостепенно значение 
 
       а/ОбС определя обект „Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени 

места от Община Раковски с подобект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Момино 
село, Община Раковски” за обект от първостепенно значение. 

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

нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните 
условия и нормативната уредба. 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Шеста точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС – 12/15.01.2017 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно кандидатстване на 
Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на 
обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с 
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подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, Община Раковски»  
пред «Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда». 
Г-н Матански, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател! Тази Докладна ме касае лично, защото се 
отнася за с. Момино село. И е свързана с подновяване на водоснабдяването. Аз от личен 
опит, от лично наблюдение знам, че в последно време, наистина, водоснабдяването в 
Момино запо чна да се влошава. И като качество и като много ремонти, които се 
реализират. И в тази връзка, съответно Комисията разгледа Докладната и предлага на 
Общински съвет – Раковски да  определи обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на 
населени места от Община Раковски» в частност с. Момино село, като обект от 
първестепенно значение за Община Раковски; и съответно да даде съгласие Община 
Раковски да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за финансиране 
изпълнението на обекта пред Предприятие за управление на дейности по опазване на 
околната среда. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 519 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за 
финансиране изпълнението на обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени 
места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. 
Момино село, Община Раковски»  пред «Предприятие за управление дейностите по 
опазване на околната среда». 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и § 1, т. 6 от ЗОС 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски 
  
 

Р Е Ш И: 
 

       Общински съвет Раковски: 
1.   Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за 

развитие на общината. 
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2.   Определя обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от 
Община Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино 
село, Община Раковски» пред «Предприятие за управление дейностите по опазване на 
околната среда» като обект от първестепенно значение за Община Раковски.  

3.   Дава съгласие Община Раковски да кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ за финансиране изпълнението на обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на 
населени места от Община Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа 
на с. Момино село, Община Раковски» пред «Предприятие за управление дейностите по 
опазване на околната среда». 

 
 
МОТИВИ: Водоснабдяването в село Момино село от години е с тенденция към прогресивно 
влошаване, като към настоящия момент подмяната на водопровода е изключително 
наложителна. По данни на ВиК загубите на вода в село Момино възлизат на около 60%. 
Действащия водопровод е изграден предимно от етернитови тръби през 60-те години на 
миналия век. Етернитовите тръби са канцерогенни и с изтекъл амортизационен срок, което 
води до огромен риск за здравето на населението и чести аварии, които разрушават 
уличната настилка. Лошото състояние на тръбите е довело и до влошаване качеството на 
водата, поради честите повреди и нарушена херметичност, има вероятност от пропускане 
на вещества с неясен произход във водопровода на селото, което крие сериозен здравен 
риск за жителите на село Момино село.  

От по-горе изложеното безспорно става ясно, че реконструкцията на съществуващата 
водопроводна мрежа в село Момино село е крайно наложителна. Осъществяването на този 
проект ще има голям технико-икономически и социален ефект поради намаляване риска за 
живота и здравето на хората, подобряване на техническото състояние на водопроводната 
мрежа и съответно намаляване на авариите. Ще бъде осигурено подобряване качеството на 
водата, непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване на разходите за отстраняване на 
аварии и търговските загуби. 

Община Раковски е подготвила проектно предложение за реализация на обект: 
«Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски» с 
подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, Община Раковски», 
съгласно «Изисквания за кандидатстване пред предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда за финансиране на проекти, свързани с изграждане и 
реконструкция на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за 
питейно - битово водоснабдяване на населението“ едно от основните изисквания е 
Общински съвет Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на община 
Раковски пред ПУДООС за финансиране на по-горе цитирания проект. 

 
 
 

   
 
  
г-н Георги Лесов: Седма точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 17/17.01.2018  
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Годишен 
план за младежта на Община Раковски  за 2018 г. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с Докладната 
записка и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме Годишния план за младежта 
на Община Раковски за 2018 г. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Въпроси, колеги? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15      
Против: 0          
Възд.се: 4                    
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1. Петър Милков Антонов – възд. се   
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се   
4. Татяна Янкова Изевкова – за 
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се   
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се   
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за  
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 520 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на Годишен план за младежта на Община Раковски за 2018 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 
младежта 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Годишен план за младежта на Община Раковски  за 2018 г. 

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

Настоящият Общински план за младежка е инструмент за изпълнение на 
приоритетите на общинската и националната политика за младите хора. Планът е в 
съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за 
младежта (2012 – 2020 г.). 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  
НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 2018 ГОДИНА 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  
Настоящият общински план е разработен в изпълнение на Закона за младежта и в 

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

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

 
Годишният общински план съдържа:   

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

II. ВИЗИЯ 
Подобряване качеството на живот на младите хора от община Раковски и на 

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

  
III.  АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА РАКОВСКИ 

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

 
 ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

Населението на Община Раковски по данни от ГРАО към началото на м. януари 2018 г. 
наброява 28 299 души, като в гр. Раковски живеят 16 803 души, в с. Белозем 3 946 души, в            
с. Стряма 3 669 души, в с. Чалъкови 2 001 души, в с. Шишманци 902 души, в с. Момино село 
664 души и в с. Болярино 314 души.  
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Младежите от 15 до 29 години на територията на общината наброяват 4434 души, т.е 
15,67% от общото население. Както в другите малки градове в страната, така и в Раковски е 
налична тенденция към миграция на младежите към големия град и желание за емиграция в 
чужбина. Въпреки това в последните години много млади хора намериха работа в 
Индустриална зона с. Стряма, която е  първата индустриална зона в България. Разположена  
е на площ от 815 дка, на 14 км от областния център гр. Пловдив и на 8 км от автомагистрала 
“Тракия”. 

Липсата обаче на практически и трудов опит правят младите хора, завършили средно 
и висше образование неконкурентно способни на пазара на труда. Това принуждава част от 
тях да започнат работа в сферата на търговията и обслужването, а не по специалността си.  

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

 
 ОБРАЗОВАНИЕ 

Община Раковски разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения и 
обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на общината. 

През учебната 2017/2018 г. на територията на общината функционират 5 основни 
училища, 2 професионални гимназии и 6 целодневни детски заведения.  

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

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

  

 МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ  
Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово 

реализиране. Важно е да се създадат условия за подобряване на пригодността и 
осигуряване на заетостта на младите в условия на пазарна икономика. 

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

Регистрираните безработни младежи за Община Раковски през 2017 г.  са 264 лица 
средномесечно. 

Във връзка с изпълнение  на Националния план за изпълнение на Европейската Гаранция за 
младежта постъпилите на работа младежи през   2017 г.  чрез посредничеството на Дирекция 
"Бюро по труда" Раковски  са  392 младежи. 

Във връзка с изпълнението на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-
2020г., включените в заетост роми през 2017 г. са 306 безработни лица. 

През 2017 г. по чл. 36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта са назначени 4 младежи за 
субсидиран период от 9 месеца и за още 9 месеца несубсидиран период. Изплатените 
финансови средства са в размер на 22 139, 06 лева.  

По Национална програма "Активиране на неактивните лица" през 2017 г. работи един 
младеж като ромски медиатор към ДБТ Раковски и  към Община Раковски е назначен 
младежки медиатор. Изплатените финансови средства са в размер на 14 584, 59 лева. 

          През 2017 г. по схема “Младежка заетост”  в ДБТ Раковски са подадени 22 заявки за 28 
работни места. Включените в заетост лица по схема “Младежка заетост”  през 2017 г. са 13 
младежи.  
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         През 2017 г. във връзка с провеждането на седмица на “Отворените врати” за младежи в 
Агенцията по заетостта, служителите на ДБТ Раковски проведоха групово информиране на 
45 завършващи младежи в Професионална гимназия “Петър Парчевич” гр. Раковски. 

Допълнителни въпроси са обсъдени във връзка с “Европейската гаранция за 
младежта” и EURES – портала. 

     В ДБТ Раковски се извършва кариерно ориентиране на трудоспособни млади хора с цел 
включването им в трудова заетост.  Особени затруднения при намиране на подходяща 
работа изпитват младежите с ниско или незавършено образование и без квалификация и 
безработните лица над 50-годишна възраст. 

 ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ 

Младежите в Община Раковски имат желание да се включат в обществения живот за 
решаване на собствените си проблеми, като взимат участие в граждански организации. 
Предстои и изграждане на младежка структура на БЧК. Активно участие в много инициативи и 
мероприятия взимат младежите от енориите.  

 

 САМОНАЕМАНЕ И ПРИДПРИЕМАЧЕСТВО 
Община Раковски не разполага с официална статистика на самонаемането и 

предприемачеството при младите хора.  
 

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

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

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

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

Много млади хора се включиха в създадените школи по народно пеене, тамбура и 
гъдулка. Към читалищата развиват дейност и няколко клуба за народни хора, школи по 
модерни танци, школи по рисуване, самодейни театрални  групи и танцови   състави. 

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

  

 ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
Един от приоритетите в политиката на Община Раковски днес е повишаване 

качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 
Днес източниците на масова обществена информация, като електронни и печатни 

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

 
Бързото нарастване на обема на достъпната информация и продължаващите 

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

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

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

информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват.  
 
IV. ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И 

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

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

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

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

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

организиране на мероприятия за превенция.  
  
V. ДЕЙНОСТИ  
 

МЕСЕЦ 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОРИ 

ЯНУАРИ 
 

ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ  ОБЩИНА 
 ЧИТАЛИЩА 

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

ОБЩИНА РАКОВСКИ 

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

ПО УЧИЛИЩА 
 

МАРТ/АПРИЛ ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ „ЗАЩИТА 
ОТ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ”, „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ”, КАКТО И 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „С ОЧИТЕ СИ 

ВИДЯХ БЕДАТА” 

ОБЩИНА 

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

ПРИЯТЕЛИ 

ОБЩИНА 
ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. 
РАКОВСКИ 

АПРИЛ СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА ЧИТАЛИЩА 
УЧИЛИЩА 

МАЙ ДЕН НА ТАЛАНТА ПО УЧИЛИЩА 
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МАЙ ДНИ НА КУЛТУРАТА- ИЗЛОЖБИ НА МЛАДИ 
ХУДОЖНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА, ТЕАТРАЛНИ 
ПОСТАНОВКИ, СРЕЩИ С ПИСАТЕЛИ И ДР. 

ОБЩИНА  
ЧИТАЛИЩА 

МАЙ 24-ТИ МАЙ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И 
КУЛТУРА 

ЧИТАЛИЩА 
УЧИЛИЩА 

МАЙ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ КМЕТСТВО  
С. БЕЛОЗЕМ  

НЧ „ПРОСВЕТА” 
ОБЩИНА 

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

ОБЩИНА 

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

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

 

ЧИТАЛИЩЕ, ОБЩИНА 

ЮНИ КОНЦЕРТ НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ КЪМ СДРУЖЕНИЕ „ЗА ДОСТОЕН 

ЖИВОТ” ГР. РАКОВСКИ 
 

ОБЩИНА 
СДРУЖЕНИЕ 

ЮНИ 
 

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК ОБЩИНА 
 

ЮЛИ 
 

ДЕТСКО ЛЯТО ЕНОРИИ „ПРЕСВЕТО 
СЪРЦЕ ИСУСОВО” И 

„СВ. АРХАНГЕЛ 
МИХАИЛ” 

 ГР. РАКОВСКИ 

АВГУСТ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ 
ФЕСТИВАЛ 

 

ЦЪРКВА С. БЕЛОЗЕМ, 
ОБЩИНА 

АВГУСТ ВЕЛОПОХОДИ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 
 
 
 
 
 

ЕНОРИИ „ПРЕСВЕТО 
СЪРЦЕ ИСУСОВО” И 

„СВ. АРХАНГЕЛ 
МИХАИЛ” 

 ГР. РАКОВСКИ 

СЕПТЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР 
„ФРАНЦ КОКОВ” 

ОБЩИНА 

ОКТОМВРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СЛАВ 
БОЙКИН” 

 
 

ОБЩИНА 
 ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. 
РАКОВСКИ 

НОЕМВРИ ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ 

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

РАКОВСКИ 

НОЕМВРИ ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ОТ МЛАДЕЖИ КЪМ 
ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. 

РАКОВСКИ 

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

РАКОВСКИ 

ДЕКЕМВРИ 
 

АНТИСПИН КАМПАНИЯ 
 

ОБЩИНА 

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

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

РАКОВСКИ 

ДЕКЕМВРИ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ДЕЦА КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

ОБЩИНА 
ЦОП, ЦНСТ 

 
 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

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

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

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

допитвания.  
 
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база на следните показатели: 
- съответствие на целите с потребностите на младите хора; 
- степен на постигане на целите; 
- въздействие върху целевата група; 
- устойчивост на ефекта върху целевата група.  
 
VIII. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на 
общината. Реализирането  на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението му. 
 
 Общинският план за младежта е приет на редовно заседание на Общински съвет 
Раковски с решение № 520, взето с протокол № 34/31.01.2018 г. 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Осма точка от Днения ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 18/18.01.2017 г. 
от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно удължаване срок на 
договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост. 
Г-н Ячев?  
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да не одобри 
удължаване срока на договора, поради проявен интерес за наемане на земята евентуално 
при по-добри условия за Община Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев!  

 
/14:56 часа – г-н Георги Илиев Илиев – влиза в залата/ 

 
г-жа Мария Джатова: Аз лично проверих в Общинска администрация – нямаше такава 
молба. Поне на мен не ми е известно. И доколкото зная са хора, които се занимават с 
животновъдство и ползват този имот, защото е нужен. Не знам каква цена годим, но мисля че 
всеки път удължаваме срока на договора на всички подали, не виждам защо на това младо 
семейство – да не му бъде удължен срокаът на договора?  
г-н Павел Гуджеров: Това е Чалъкови касаеше, нали? Нека Кмета вземе отношение. Къде е 
той? 
г-жа Мария Джатова: Ако е въпросът на цената, ние винаги бихме могли да анексираме не 
само срока, но може да анексираме и цената.  
г-н Георги Лесов: Цената не може да я пипаме.  
г-жа Мария Джатова: Аз изрично попитах в Общинска администрация! 
г-н Георги Лесов: Е, как да я вдигнем?  
г-н Павел Гуджеров: Това е търг. Няма как да я анексираме. 
г-жа Мария Джатова: Ами…, казвам Ви, че тази сутрин съм говорила по въпроса. 
г-н Павел Гуджеров: Най-вероятно някой Ви е дал грешна информация, ако искате мога да 
Ви кажа и кой?! Понеже Вие всички сте общински съветници - добре знаете, че когато има 
търг, може да променим цената, ако вдигнем минималните и то да ги вдигнем с толкова, че 
това да е тръжната цена, която се е получила. Моля, да ме поправите, ако аз бъркам.  
г-н Петър Антонов: А иначе има ли условия за удължаване на договора?  
г-н Георги Лесов: Аз нещо изтървах. 
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г-н Петър Антонов: Възможност за удължаване на договора има ли, чисто по законов ред?  
г-н Георги Лесов: Чисто законово, има. Въпроса е, дали ние искаме да вземем повече пари 
за Общината.  
г-н Петър Антонов: Те парите как се вземат? Те са на база някаква наредба.  
г-н Георги Лесов: С нов търг. 
г-н Петър Антонов: Има ли цена в Наредбата за отдаване на пасища? 
г-н Георги Лесов: В момента… като гледам, тези хора са на минималната цена по наредба. 
г-н Петър Антонов: И с какво ние трябва да им нарушим правото да продължат да бъдат 
стопани? За колко декара става въпрос? 
г-н Георги Лесов: Става въпрос, че можем да вземем по-хубава цена за Общината. Мисля че 
всички гоним повече приходи.  
г-н Петър Антонов: Какво значи по-голяма цена?  
г-н Павел Гуджеров: Да го пуснем отново на търг. Ако те са пак единствените, които 
кандидатстват – ще го вземат на пак същата цена.  
г-н Петър Антонов: Добре бе хора, говорете с цифри! В момента плащат тази цена, може 
да вземем ….! За колко декара става въпрос? 
г-н Георги Лесов: Мисля че за около 150 дка.  
г-н Петър Антонов: Добре, и колко пари ще вземем повече на дка, примерно? 
г-н Павел Гуджеров: Цената е като да познаем числата от тотото. Как да кажем колко пари 
ще вземем повече. 
г-н Петър Антонов: Ясно, добре.  
г-н Павел Гуджеров:  В Болярино имаме случай на 70 и няколко лв./дка. 
г-н Петър Антонов: Болярино е друг въпрос, знаем кой работи там. Гласували сме го в 
миналия Общински съвет, знаем по колко пари.  
г-жа Мария Джатова: Значи, на търга на който е сключен този договора – само те се явиха. 
Нямаше други желаещи. Не знам дали ще има други желаещи, но мисля че имота е засят 
или там… той имотът не е засят, те го стопанисват като пасище, мера.  
г-н Георги Лесов: Не е пасище, мера. За ниви говорим. Да уточним.  
г-н Петър Антонов: За какво говорим? 
г-н Георги Лесов: За ниви! 
г-жа Мария Джатова: Предвид, че януари месец най-вероятно е засят, не мисля, че е редно 
да не им го удължаваме.  
г-н Рангел Матански: Тя и стопанската година трябва да изтече! 
г-н Петър Антонов: Ами разбира се, тя е до 30 септември 2018 г. Някой примерно го е 
очертал това място, някой ще го проверява… Някой може да взима финансиране за него.   
г-н Павел Гуджеров: Сега пак да каже, че ние не го прекратяваме, ние не го удължаваме. 
Съжалявам, че Кметът не е тук. Понеже мисля, че това от него дойде, че има други интереси.  
г-н Георги Лесов: Добре в такъв случай, предлагам да изчакаме Кмета, и да се върнем към 
втора точка от Дневния ред, а именно Годишния анализ за дейността на РУП – Раковски към 
ОДМВР – Пловдив за 2017 г. 
Г-н Илиев, заповядайте!  
г-н Георги Илиев: Нямам да Ви отненемам от времето с отегчителни цифри и статистика. С 
повечето се познаваме. Относно и то основният проблем, не само за Раковски, ами… за 
цялата Дирекция, и съм поканен и от Кмета в това число, да обсъдим пътно транспортния 
травматизъм. Което е, Вие знаете и от медиите е проблем за цялата страна. И така съвсем 
накратко ще Ви запозная и ще Ви кажа, че в Община Раковски, не само в Община Раковски, 
но и Брезово, защото Районото обслужва и двете общини, пътно транспортните 
произшествия, мога да кажа, че намаляват прогресивно. Има един анализ - статистика, като 
са изкарани даннните – 2015, 2016, вкл. и миналата година 2017. През 2015 са ПТП-тата са 
били - 39, през 2016 г. - 33, през 2017 г. - 23. През 2015 са били 6 убитите, през 2016 - петима, 
2017 г. – трима. Мога смело и отговорно да твърдя, че ние сме единственото Районно 
управление и Община Раковски с най-малко ПТП-та.  
г-н Павел Гуджеров: И намаляващи.  
г-н Георги Илиев: И намаляващи. За съжаление тук в последния първи месец на 2018 г. 
имаме две ПТП-та с двама загинали. Вчера имаше едно ПТП - самостоятелно, причината е 
несъобразената скорост. Като на това нещо нито може да се повлияе… пътната 
инсфраструктура. Значи, взимат се ежедневни мерки по отношение на знаци, СПО-та, 
актове и т.н., но всичко е до възспитанието на водачите. От днеска вкл., защото и двете ПТП-та 
са с причина – високата скорост - съм заявил, има кола, която ще снима нарушителите за 
превишена скорост.  
г-н Павел Гуджеров: Чудесно.  
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г-н Георги Илиев: Която ще е с подвижни становищни пунктове, както ще е в самия гр. 
Раковски, така ще е на II – 56 и във всичките населени места. И другото, което така и да 
благодаря и на Кмета и на Вас всички останали, защото Вие го гласувахте този Бюджет, за 
„Дръг чековете”. Защото за 2017 г. „дръг чековете” са осигурени единствено и само от 
Общината. От Министерство на вътрешните работи не сме получили нито един „Дръг чек”. 
Поради простата причина, че нямат средства за закупуването на такива. И от 40 за 2017 г., 30 
са с положителни проби и са им образувани бързи полицейски производства. Хората са с 
осъдителни присъди. От тях трима вече лежат реални присъди. Пак Ви казвам, ежедневно се 
провеждат, дали тематични проверки, дали ще е за колани, дали ще е за винетки, дали ще е  
за алкохол, но основното е ниската култура на водачите. Още повече сега от утре 
стартираме и пак също е тематична за пещеходците и за колоездачите. Защото там също 
положението е трагично. Както и тая кола, която нали ще е мобилна станция, която ще 
работи основно за скорост. Друго…? 
г-н Павел Гуджеров: Може би за акциите… 
г-н Георги Илиев: По отношение на наркотиците и превенцията с наркотиците. Те няма да се 
спрат, но пак мога отговорно да заявя, че има известно намаляване на потребители, 
разпространители и т.н. Сега започват, не разпространяват, нали в Раковски, а ходят да си 
купуват от Пловдив от махалата и от други градове, но това не мога да го кажа, че ще го 
изкореним. Но за 2017 г. са заловени 16,5 кг. суха зелена тревиста маса, като говоря и за 
разпространени, така и задържани, на обща стойност 98 000 лв. Най-много хванати 
наркотични вещества от цялата Областна дирекция за 2017 г. е от нашето Районно.   
г-н Павел Гуджеров: Имахте и успехи с амфетамини… 
г-н Георги Илиев: И амфетамини, да, да. Амфетамините, вече тази синтетичната дрога, която 
сега напоследък стана много модерна.  
г-н Павел Гуджеров: Общо взето, колеги аз тази информация я чух когато бях на подробен 
анализ на Районното управление пред зам. директора на ОДМВР. Изключелно съм щастлив, 
че негативните тенденции намаляват при нас. По-малко ПТП-та, по-малко пострадали, по–
малко починали. Повече фишове, актове. Това макар на никой да не е приятно – има роля в 
превенцията, така да го кажем. Благодаря много на гл. инспектор г-н Илиев. Мисля че нещата 
в Районното се раздвижиха добре. Големи благодарности и към всички служители на РУ 
Полиция, Раковски. При нас общо взето нещата се случват. Мисля че и в днешния Дневен ред 
имате точка, която касае „Дръг чековете”. Смятам, че това е добра практика при Вас.  
г-н Георги Илиев: Абсолютно.  
г-н Павел Гуджеров: Също мога да кажа, че Общината по всякакъв начин ще продължи да 
подкрепя и занапред РУ – Полиция.  
г-н Георги Илиев: Благодаря Ви!  
г-н Павел Гуджеров: Разбира се и с Ваша помощ.  
г-н Георги Илиев: И също и на Кметовете на малките населени места, от тях също ежедневно 
срещам подкрепа и с каквото може. Нали така, г-н Кмете? Надявам се и Вие да сте доволни 
от нас, макар че винаги има още какво да се желае. Но пак Ви казвам, разполагаме с 
ограничен ресурс от към хора, от към техника и каквото и да било. Има още какво да се 
желае и ще работим в тая посока да го постигнем. Вие ако имате някакви въпроси и ако 
някъде може да… стъпим и да наблегнем или т.н. 
г-н Павел Гуджеров: Колеги, аз предположих, че няма нужда да се запознаваме с анализ от 
30 страници. Това е синтезирано и може би най-важната информация, която е за наша 
консумация. Други въпроси, колеги? 
г-жа Мария Джатова: Миналата година очаквахте увеличение на нови  кадри, получихте ли ги?  
г-н Георги Илиев: Абсолютно. Десет човека съм докарал от Пловдив и двама чисто нови 
назначени, нови служители.  
г-жа Мария Джатова: На какви позиции, смисъл…? 
г-н Георги Илиев: Ами тя ротацията е голяма. Някои хора отидоха в Пловдив, други тука… 
Двама са на позиция патрулна дейност, говоря, нали новоназначени служители. Трима, т. е. 
двама мл. полицейски инспектори за район - Раковски, един полицейски инспектор, един 
оперативен работник по криминална линия, двама мл. полицейски инспектори – подучастък, 
нали говоря общо за цялото Районно. И един началник подучастък – Брезово. 
г-жа Мария Джатова: И казвате, че след като назначихте 10 човека, имате нужда от 
назначаване? 
г-н Георги Илиев: Има празни щатове.  
г-жа Мария Джатова: И очаквате ли още да назначите? 
г-н Георги Илиев: Абсолютно. Смятам, че по средата на тази година щатът на Районното ще 
е пълен.  
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г-жа Мария Джатова: Благодаря Ви! 
г-н Виктор Узунов: Аз имам едно въпросче! 
г-н Георги Илиев: Слушам Ви.   
г-н Виктор Узунов: Преди години в Раковски, така да се каже, идваха бригади от време на 
време. Понеже говорихме за кола, която ще следи скоростта. Не знам колко време ще се 
кара тази кола и как ще се движи. Но преди години, така, в месеца по един – два пъти идваха 
бригади от Пловдив, изненадващо, без да се обадят на никой и доста хора си сядаха на 
трите букви, както се казва. Защото сега с тия нови улици, които се направиха в Раковски, се 
направиха едни такива големи площадки, където хората буквално пищят. Отначало искаха 
асфалт, сега асфалт имат, обаче там става точно състезателно трасе. И е хубаво, така от 
време на време да има едни такива бригадки, които да минат, така в седмицата един път.  
г-н Георги Илиев: В месеца един път идва патрул от гр. Пловдив, който работи в нашата 
територия и в месеца задължително пет дена, това забравих да го спомена, идва 
Жандармерия. Не знам дали сте я засичали, но горе долу идеята на Жандармерията е по 
принцип в малките населени места и циганските гета. Защото и там… поддържа се 
положението, нямам притеснения, но така за превенция, за респект. Да.  
г-жа Мария Джатова: Каква е работата на Жандармерията, защото в моето населено място 
я виждам  многократно на едно и също място, и вече като се информират нашите братя 
роми, те вече не минават просто от там и не биват спирани?  
г-н Георги Илиев: Така е, то не е само с Жандармерията, но където и да изкараме патрул, не 
знам, предполагам, че имате информация, че има група във Фейсбук, където когато видят 
патрулка, веднага се уведомяват всичките и всичко се знае. Жандармерията идва по точно 
установен план и по становищни пунктове. И тя е точно, както каза Кмета, целта е 
превантивна дейност, малко повече показност и респект. Те си имат функции – да спират, да 
пишат актове, да проверяват. Общо взето всичко, което е вменено и на Полицията. Но 
проблемът е всеобщ, защото и кола да пратя в Брезово и в Белозем, и където и да е – на 
първия половин час всичко се знае. И всеки ни заобикаля. Във фейсбук, даже гледам, че 
използват и точните координати. Да, така е. Сега коментирахме и с Кмета и с началника на 
Чекерица, да се извърши една масова проверка във всички цигански махали, заедно със 
служители на горското. Но това ще стане другата седмица в понеделник.  
г-жа Мария Джатова: По домовете им ще правите проверка за дървета?  
г-н Георги Илиев: Тази година мисля, че влизахме пак, този път на къра правихе, пак така 
специализирана операция с горски, с полиция и т.н. Но братята роми, още като видят в 
далечината, дали ще е полицейски автомобил, дали ще е цивилен – разпрягат конете и 
тръгват да бягат. И за това ще е по домовете, които дървета не са с марка, ние се заемаме, 
както и горските по техните закони.   
г-н Иван Тачев: Доброворлни сформирования направете! Цивилни, по-добре да не ги 
разпознават.  
г-н Павел Гуджеров: Колеги, акциите, които правим за каруците и незаконната сеч, те 
действително бяха много интересни в началото, но медийния инерес към тях сякаш спадна, 
но те не спират, те продължават.  
г-н Георги Илиев: Миналата седмица мисля, че има прибрани три или четири каруци. 
г-жа Ралица Сатанска: А какво се случва с тези каруци? Някой ги прибира ли? Какво се 
случва точно стях?  
г-н Павел Гуджеров: Аз ще Ви отговоря. Може да не е чак до там  издържано законово, обаче 
ги нарязваме на съставни части и ги издаваме с протокол на такива фирми, които събират 
цветни  метали. Защо ги нарязваме на съставни части? Защото, ако я продадем цяла, ще си 
я купят оттам цяла. И затова губим времето на един служител на Общинска админситрация с 
флексчето, нарязва ги…  Колеги, ако сте приключили, благодаря на г-н Илиев, нали и с наша 
скромна помощ, смятам, че обстановката покрай сигурността на нашата община се 
подобрява.  
г-н Георги Илиев: Ние също благодарим. 
г-н Георги Лесов: Успешна година.  
г-н Георги Илиев: Благодаря!  
                                        

/15:20 часа – г-н Георги Илиев, г-н Костадин Иванов и г-жа Стефка Милиева – излизат от 
залата/ 

 
 
г-н Георги Лесов: Колеги, връщаме се докъдето бяхме стигнали. Кмета го няма още, ако 
искате да прължим напред, ако се появи… говорим, ако не, после ще го мислим.  
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Така, в такъв случай Девета точка: Докладна записка с Вх. № ОбС - 19/18.01.2018 г. от Павел 
Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно удължаване срок на договор за 
наем на недвижим имот – публична общинска собственост. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката и 
предлага на Общински съвет – Раковски да бъде удължен срока на договора. Става въпрос 
за павилиона до детската градина в кв. Секирово. Там цената е добра.  
г-н Георги Лесов: Даже е изключителна.  
г-жа Мария Джатова: Не може ли да стане по-добра?  
г-н Йосиф Ячев: Абсурд. 
г-н Георги Лесов: Колко по-добра? Мога да Ви я кажа, ако искате? 
г-жа Мария Джатова: Винаги съществува такава възможност. Според мен въпросът е 
принципен, значи като удължаваме на едни, значи удължаваме и на всички.  
г-н Павел Гуджеров: Колеги, малко или много освен обществените функции, Вие имате както 
и аз мениджърски функции. И трябва да се стараем да намерим варианта – най-доброто за 
Община Раковски. А в тоя случай, смятам, че сме го взели. И няма защо, освен това, все пак 
там се правят някакви инвестиции, също. Докато, когато говорим за една нива, която е на 
минимума, ние най-малко ще вземем същото.  
г-н Георги Лесов: Заповядайте, г-н Антонов! 
г-н Петър Антонов: Хубаво започнахме да разсъждаме от началото на сесията все за пари, 
ама те като са инвестирали са знаели, че са под наем. В бизнеса и в мениджмънта винаги 
има две посоки  - или ще спечелим, или ще загубим. Идеята е, мойта, изобщо там ли му е 
мястото? Аз съм бил и в миналия Общински съвет, има и колеги от миналия Общински съвет, 
дали е точно там мястото? Нали, тръгваме да разсъждаваме от гледна точка на Началника на 
РПУ-то, да не сбъркам и аз длъжността. Много сме хубави, висока скорост, това са 
правилата, култура на шофьорите, там ли е мястото на тоя обект? Аз имам такъв въпрос. 
Според мен не са важни 15 000 лв. в годината, които ще получим от тоя обект, може и да го 
сбъркам с 1 000 лв., ама не е важно в момента.  
г-н Георги Лесов: Правилно.  
г-н Петър Антонов: Това просто да ориентирам колегите… или да има едно спокойно 
движение, спокойно пресичане на зебрата, която е нарисувана и от време на време всички 
паркираме върху нея, когато няма места, или да се лишим от тия приходи и да предложим 
някакъв друг вариант на т. нар. инвеститори, и пак да им вземем парите? А сега ние там не 
сме гласували в миналия мандат да правим масивна постройка, и да правим инвестиции. 
Ако се върнем на решението, сме гласували по съвсем различен начин. Сега, че навсякъде 
по крив начин го разбират, дори и във всички населени места, и в Белозем, и в Стряма и 
решават, че почват да строят, ние нямаме никаква вина. В крайна сметка трябва да мислим 
и за другите граждани. Такава е според мен функцията на Общиснки съвет и на 
Общинското ръководство.   
г-н Павел Гуджеров: Ами, именно затова демокрацията е най-доброто нещо, което е  
измислено в съвременния свят, всеки има мнението, всеки е свободен да гласува. Доколкото 
знам, съжалявам, че си тръгна Началникът на Полицията, но аз там ПТП не знам да има.   
г-н Петър Антонов: Трябва да чакаме да се случи? 
г-н Павел Гуджеров: Е, не трябва. Със сигурност не трябва, но затова има и Полиция, затова 
има и камери, затова има и Общинска охрана. Има голям паркинг и то не един там.  

 
 
 

/15:30 часа – г-н Димитър Николов – влиза в залата/ 
 
 

г-н Петър Антонов: То не е въпросът паркирането, г-н Гуджеров. Въпросът е нормалния 
трафик в пиковите часове.  
г-н Павел Гуджеров: Честно казано, там не е чак толкова натоварено. Като за център на 
Община… 
г-н Петър Антонов: Благодаря Ви, че за квартала, казвате, че е центъра на Общината.  
г-н Павел Гуджеров: Градски център, център на квартал.  
г-н Георги Лесов: Колеги, други мнения и въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 14      
Против: 1         
Възд.се: 4                          
   
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 522 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Удължаване срок на договор за наем на недвижим имот – публична общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на Договор № 

3/11.03.2013 г. за наем на недвижим имот, сключен на 11.03.2013 г. между Община Раковски 
(наемодател) и ЕТ „БОНЕТИ – БОНЬО ГЕНДОВ“ (наемател). 

2. Договорът да бъдат удължен с максимално допустимия срок по закон. 
3. Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи анекс за удължаване 

срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени. 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 26-1596-
1/03.01.2018 г. от ЕТ „БОНЕТИ – БОНЬО ГЕНДОВ“, ЕИК: 201387993 с адрес на управление в гр. 
Раковски, ул. „Панайот Волов“ № 21, с което е заявено желание за удължаване срока на 
Договор № 3/11.03.2013 г.  за наем на недвижим имот, сключен между  Община Раковски и ЕТ 
„БОНЕТИ – БОНЬО ГЕНДОВ“ след проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на терени за ВПС – публична общинска собственост (ПОС). 
В съответствие с чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – Раковски наемните договори могат да бъдат 
продължени по искане на наемателите със съгласие на Общински съвет за нов срок, до 
максимално допустимия по закон. Искането е подадено не по-късно от един месец преди 
изтичането на срока на договора. 

 
 
 

* * * 
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г-н Георги Лесов: Точка десета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 21/22.01.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на 
информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план 
на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на 
делегираните от държавата дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.   
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, Г-н Председател! Уважаеми колеги, уважаеми Кмет, 
Комисията разгледа Докладната записка от Кмета на Община и предлага да се приеме 
информация за извършените вътрешни компенсирани промени. Със 7 гласа – за, 0 – против, 
0 – възд. се.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Няма. В такъв случай, моля да 
гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15     
Против: 0          
Възд.се: 4                               
         
           

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 523 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Информация за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения 
годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и 
“Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на община 
Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 
 
На основание: чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и т. 16 от 
Решение № 279 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
  

Р Е Ш И:  
 

Приема информацията за извършените от Кмета на Общината  вътрешни компенсирани 
промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска 
отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по бюджета на 
община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., както следва: 
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Извършени компенсирани промени  по разходната част на бюджета на ПРБ: 
 
                                                                                                                                                                                                                
За извършване на вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на 
дейностите “Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на 
делегираните от държавата дейности” 
 
І. Извършени актуализации при ПРБ 
 

І. ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ §§ Изменение-лв. 

Функция І – Общи държавни служби 

В Дейност 1122 – Общинска администрация х х 

1. За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 2477 
2.Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 3769 

3. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 -575 

4.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -4637 
5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни 
правоотношения 01-02 -3146 

6.осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +10040 

7.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 -2612 
8.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -5316 

Общо за дейността: х 0 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

В Дейност 1282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности х х 

1. За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-01 +966 

2.осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +1218 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +54 

4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 -1388 
5.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -850 

Общо за дейността: х 0 

Функция III - Образование 

В Дейност 1389 - Други дейности по образованието х х 
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1.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 +376 
2.Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +483 

3.осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +275 

4.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +40 
5.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -230 

6.Постелен инвентар и облекло 10-13 +400 

7.Материали 10-15 +2564 

8.Разходи за външни услуги 10-20 +3136 

9.Текущ ремонт 10-30 +9209 

10.Командировки в страната 10-51 +80 
11.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +552 

12.Разходи за застраховки 10-62 +1073 

13.Вода, горива и енергия 10-16 -17958 

Общо за дейността: х 0 

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

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +701 

2. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +439 

3.осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +5196 

4.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +1385 

5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -5540 
6.Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 -764 
7.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -1133 

8.Разходи за външни услуги 10-20 -284 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 1437 - Здравен кабинет в детски градини и училища х х 

1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +2134 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +2397 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +328 

4.Храна 10-11 +95 

5.Материали 10-15 +89 

6.Разходи за външни услуги 10-20 -5043 

Общо за дейността: х 0 
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Функция V - Социално осигуряване, подпомагане и грижи х 0 

В Дейност 1526 - Центрове за обществена подкрепа  х х 

1. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +264 

2.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +318 

3.Осигурителни вноски от работодатели за Учителския 
пенсионен фонд (УчПФ) 05-52 +997 

4.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +62 

5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1641 

Общо за дейността: х 0 

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

1.Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-02 +1450 
2.Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +61 

3.Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +1110 

4.Осигурителни вноски от работодатели за Учителския 
пенсионен фонд (УчПФ) 05-52 +81 

5.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +256 

6.Мидикаменти 10-12 +126 

7.Разходи за външни услуги 10-20 +142 

8.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -497 

9. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 -1300 
10.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -446 

11.Постелен инвентар и облекло 10-13 -184 

12.Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 
библиотеките 10-14 -100 

13.Текущ ремонт 10-30 -600 

14.Командировки в страната  10-51 -99 

Общо за дейността: х 0 

ІІ. ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

Група І - Общи държавни служби х х 

В Дейност 2122 – Общинска администрация х х 

1. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +566 

2. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +324 
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3. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +13071 
4. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер  
 
 
 
на възнаграждение 02-05 +12838 
5.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +189 

6.Храна 10-11 +6204 

7.Командировки в страната  10-51 +986 
8.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 
дейности 46-00 +112 
9.Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 
неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-91 -20000 
10.Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 
обезщетения и разноски 10-92 -14290 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2123 - Общински съвети х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -322 

2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +146 

3.Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +233 

4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +176 
5.Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 
неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-91 -233 

Общо за дейността: х 0 

Функция ІІ - Отбрана и сигурност 

От Дейност 2122 - Общинска администрация  х х 

1.Вода, горива и енергия 10-16 -111736 
В Дейност 2239 - Други дейности по вътрешната сигурност 

х х 

1. Разходи за външни услуги  10-20 +10978 

2. Материали  10-15 +195 

Общо за дейността: х 0 

Функция – IV- Здравеопазване 

В Дейност 2469 - Други дейности по здравеопазването х х 

1.Материали 10-15 +317 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -317 

Общо за дейността: х 0 
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Функция – V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

 

В Дейност 2524 – Домашен социален патронаж х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 +3000 
2. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер  
 
 
на възнаграждение 02-05 +557 
3. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +459 

4.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +170 
5.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +78 
6.Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 
неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-91 -500 

7.Вода, горива и енергия 10-16 -3764 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2525 – Клубове на пенсионера, инвалида и други х х 
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 +732 

2. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +475 
3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +1430 
4. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +1489 

5.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +72 
6.Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 
неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-91 -1680 

7.Разходи за външни услуги 10-20 -1734 

8.Материали 10-15 -784 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІ – Жил.строителство, благоустрояване и комунално 
стр-во 

От Дейност 2604 - Осветление на улици и площади х х 

1. Вода, горива и енергия 10-16 -6759 

В Дейност 2603 – Водоснабдяване и канализация       х х 

1. Вода, горива и енергия 10-15 +801 

2. Материали  10-16 +436 

3. Разходи за външни услуги 10-20 +5522 

Общо за дейността: х 0 

От Дейност 2604 - Осветление на улици и площади х х 

1. Вода, горива и енергия 10-16 -9258 

2.Разходи за външни услуги 10-20 -171 

В Дейност 2606-ИРПУМ х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +633 
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2.Разходи за външни услуги 10-20 +9856 

3.Други плащания и възнаграждения 02-09 -300 

4.Материали 10-15 -634 

5.Разходи за застраховки 10-62 -126 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2619-ДДЖСБРР х х 

1.Разходи за външни услуги 10-20 +1165 

2.Материали 10-15 -1165 

Общо за дейността: х 0 

 
В Дейност  2622 - Озеленяване х х 

1.За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +860 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +49 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +31 
4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +18 

5. Вода, горива и енергия 10-16 +706 

6.Разходи за външни услуги  10-20 +1702 

7. Командировки в страната  10-51 +200 

8. Други финансови услуги  10-69 +6 

9.Материали 10-15 -3572 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2623-Чистота х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +4195 
2. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +7249 

3.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +2100 
4. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +4348 

5. Вода, горива и енергия 10-16 +6702 

6. Командировки в страната  10-51 +167 
7.Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +521 

8.Разходи за външни услуги  10-20 -25282 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2626 - Пречистване на отпадъчните води от 
населените места х х 

1. Вода, горива и енергия 10-16 +52 

2. Разходи за застраховки  10-62 -52 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІІ – Почивно дело 
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В Дейност 2714 – Спортна база,спорт за всички х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1935 
2. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 +2338 

3. Разходи за застраховки  10-62 +1 
4. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +1289 
5. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +1027 

6.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +63 

7. Командировки в страната  10-51 +4 

8.Разходи за външни услуги  10-20 -6657 

Общо за дейността: х 0 
 
 

В дейност 2745 - Обредни домове и зали х х 

1. Други финансови услуги 10-69 +4 
2. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и 
административни санкции 19-01 +15 

3.Материали 10-15 -19 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2759 – Други дейности по културата х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +1520 

2. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +50 
3. Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 +3 

4. Храна 10-11 +1109 

5. Материали 10-15 -2682 

Общо за дейността: х 0 

Функция VІІІ – Иконом. Дейности и услуги 

От Дейност 2759 Други дейности по културата  

 
1.Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 
подпараграфи 10-98 -3650 
2.Краткосрочни командировки в чужбина 10-52 -2435 
3.Разходи за външни услуги  10-20 -820 

 х -6905 
В Дейност 2832-СДПРИП х х 

1. Разходи за външни услуги  10-20 +7605 

2.Материали 10-15 -500 

3.Разходи за застраховки 10-62 -200 

х +6905 
От Дейност 2759 Други дейности по културата  х х 
1.Разходи за външни услуги  10-20 -104 
 х -104 

От Дейност 2898 - Други дейности по икономиката  х х 
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1. Разходи за външни услуги  10-20 -50 

2. Вода, горива и енергия 10-16 -2943 

3.Материали 10-15 -52 

х -3045 

В Дейност 2849-Др.дейности по транспорта х х 
1. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 
характер на възнаграждение 02-05 +799 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +420 

3. Разходи за външни услуги  10-20 +15404 
4.Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 
неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-91 -1080 
5.Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -3693 

6.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 -176 
7.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -716 

8.Постелен инвентар и облекло 10-13 -350 

9.Материали 10-15 -5815 
 
 
10. Вода, горива и енергия 10-16 -1 

11. Командировки в страната  10-51 -860 

12.Разходи за застраховки 10-62 -784 

13.Текущ ремонт 10-30 +1 

Общо за дейността: х +3149 
 
 
 

В дейност 2898 - Други дейности по икономиката  х х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +526 
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 -171 

3.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 -112 
4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от 
работодатели 05-80 -95 

5.Материали 10-15 -148 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 2910 - Разходи за лихви х х 

1.Други разходи за лихви към  местни лица 29-91 +291 

2.Разходи за лихви по други заеми от страната 22-24 -291 

Общо за дейността: х 0 

IІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ      

В Дейност 3122 - Общинска администрация х х 

1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 -1119 

2.Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +297 
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3. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО) 05-51 +822 

Общо за дейността: х 0 

От Дейност 3122 - Общинска администрация 02-08 -5501 

В Дейност 3530 - Център за настаняване от семеен тип х 

1. За персонала по извънтрудови правоотношения 02-02 +220 

2.Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-08 +721 

3.Храна 10-11 +10850 

4.Материали 10-15 +659 

5. Вода, горива и енергия 10-16 -215 

6. Разходи за външни услуги  10-20 -4734 

7.Текущ ремонт 10-30 -2000 

Общо за дейността: х 0 
 
 
 
 
 
 
 

От Дейност 3122 - Общинска администрация 02-08 -133 

В Дейност 3532 - Програми за временна заетост 

1. Здравноосигурителни вноски от работодатели 05-60 +133 

Общо за дейността: х 0 

В Дейност 3738 - Читалища х х 

1.Материали 10-15 +90 

2.Текущ ремонт 10-30 -90 

Общо за дейността: х 0 

 
 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от извършване на компенсирани промени и съобразно 
делегираните правомощия на Кмета на Община Раковски с Решение № 279 на Общински 
съвет – Раковски, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г., се предоставя информация за 
извършените вътрешни компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите 
“Държавна отговорност”, “Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности” по бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2017 г. до 
31.12.2017 г. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Колеги връщаме се отново към точка осем от Дневния ред. 
Г-н Кмете, чакахме Ви, за да изкажете някакво становище относно удължаване срока на 
договор за наем на недвижими имоти, подадени от Петър Ганев Ганев.  
г-н Димитър Иванов: Моето становище е такова, че нямам нищо против да бъде отдадено 
мястото. Но си мисля, че ако го пуснем на търг ще можем да завишим малко цената. От тази 
гледна точка…, даже се запознах с Докладната записка едва тази сутрин. Това е моето 
становище.  
г-н Георги Лесов: Благодаря!  
г-жа Мария Джатова: Другите триста декара, които отдадохме под наем преди две години, 
на каква цена са, г-н Кмете? Не са ли пак на минимума? И им удължихме срока на договор 
до максимално допустимия.  
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/15:24 часа – Костадин Иванов – Кмет на Кметство Шишманци и Стефка Милиева – Кмет на 

Кметство Болярино – влизат в залата/ 
 

г-н Димитър Иванов: Те са изявили желание за явяване на търг.  
г-жа Мария Джатова: А за тези има ли изявено желание? 
г-н Димитър Иванов: Доколкото знам, има и други фирми, които изявяват желание да се явят 
на търг. 
г-жа Мария Джатова: Колеги, аз бих искала да се обърна към Вас. Значи, казах Ви, това е 
младо семейство, което има повече от двеста крави и разчитат на тази земя, за да си 
отглеждат животните. Считам, че не е разумно, отгоре на всичкото е тенденциозно точно на 
тях да не им удължим срока на договор за наем. Ако говорим за увеличването на цената, 
хората са склони да подпомогнат бюджета ни с дарение, ако това е нуждата. Говорим за 
някакви 4 лв./дка или пък 3 лв., като се надяваме, че някой ще вдигне цената с една стъпка. На 
предния търг не е имало никой кандидат, не че няма да се явят наново и да си го спечелят. Но 
считам, че не е редно на всички да удължаваме, а на хора – без да имаме молба подадена 
от някой друг, нали няма причина да поискаме нов търг. Защото когато аз възруптая при други 
такива ситуации и кажа: «Ама дайте да не го удължаваме, дайте да го пуснем отново.», Вие 
ми казвате следното: «Ама който иска, нека да се яви и да подаде молба.» Тука няма такава 
молба. Нямам повече какво да кажа.  
г-н Георги Лесов: Други мнения?  
г-н Петър Антонов: Ами то, какво друго мнение може да се изрази повече от това. При 
положение, че Джатова горе-долу с факти обясни за какво става въпрос. И Вие като 
ръководство стоите и мълчите и ръководството на с. Чалъкови казва, че неска се бил запознал 
с Докладната. Може би Джатова е права! Какво толкова ни кара примерно… Аз горе-долу 
смятам добре. Става въпрос за 500 лв. на година. Ако трябва да угодим на някой… или 
просто Ганев не е от ловната дружинка, другия е ловната дружинка.  
г-н Георги Лесов: Не знам за такива работи. Изобщо даже не го познавам този господин.  
г-н Петър Антонов: Шегувам се, но това са безпринципни… 
г-н Павел Гуджеров: Вие сте по запознат с драмата от нас.  
г-н Петър Антонов: Не, говоря си наизуст, понеже не дължа на никой нищо и мога да си 
изразя мнението. Ама туй което правите не е добре. То, не съм аз който ще дава оценки, но 
не може и… да го спестим, в крайна сметка. Не може един да стане и да каже този и този е 
подал молба и ще вземем 10 лв. повече на дка. Тука говорим принципно и сме органът, 
който взима някакви решения и който урежда някакви политики в т.нар. Община. За 
павилионите в Белозем - еди какво си, за ливадата в Чалъкови - еди какво си, за павилиона в 
Секирово - еди какво си. Заемете някаква принципна позиция. Това е нашия апел.  
г-н Георги Лесов: Ами, аз мисля, че както казахте Вие преди малко - всяка ситуация е 
различна.  
г-н Павел Гуджеров: Такава принципна позиция няма как да се вземе. Но упрекът Ви, че ние 
като ръководство мълчим, аз това което имам до момента информация е становището на 
Кмета. 
г-н Петър Антонов: Къде е туй становище? Джатова Ви пита кой подаде молба, Вие пак 
мълчите! 
г-н Павел Гуджеров: Аз не знам да има подадена молба. Аз го знам от Кмета на Чалъкови, 
който преди малко се изказа. 
г-н Петър Антонов: И видял Докладната тази сутрин? Туй са несериозни неща.  
г-н Георги Лесов: Добре и в крайна сметка каква е драмата? И да няма никой, пак същото! 
Ако няма други изказвания, предлагам да пристъпим към гласуване! 
г-н Рангел Матански: Г-н Председател, какво гласуваме?   
г-н Георги Лесов: По реда на постъпване. Предложенията се гласуват по реда на тяхното 
постъпване в Деловодството на ОбС – Раковски: първо по право е Предложението на г-н 
Кмета на Община Раковски за удължаване на срока за договор за наем. Гласуваме това.  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 8       
Против: 0          
Възд.се: 11                             
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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 – възд. се 
8. Любов Степановна Кориновска – възд. се 
9. Рангел Георгиев Матански – възд. се 
10. Мария Димитрова Нанчева – възд. се  

11. Георги Борисов Панов – възд. се 
12. Георги Николаев Лесов – възд. се  
13. Иван Рангелов Рангелов   
14. Запрян Петков Запрянов – възд. се  
15. Петър Григоров Терзийски  
16. Виктор Петров Узунов – възд. се  
17. Младен Минчев Мандраджийски – възд. се 
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – възд. се 
21. Славейко Милков Белчев – възд. се 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 521 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Удължаване срок на договор за наем на недвижим имот – частна общинска 
собственост. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
Решение не е взето, поради липса на необходимото по закон мнозинство – не по-малко от 
половината от общия брой на съветниците, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА. 
 
 
                                                                       

   
 

 
г-н Георги Лесов: Точка единадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
23/22.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на Програма за опазване на околната среда (актуализация) на община Раковски с План за 
действие за периода 2017-2021 г. 
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията се запозна с Докладната 
записка и предлага на Общински съвет – Раковски да приеме Програма за опазване на 
околната среда на Община Раковски с План за действие за периода 2017-2021 г. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 

 
 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 17       
Против: 0         
Възд.се: 2                       
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1. Петър Милков Антонов – възд. се  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за 
3. Йордан Христов Неделчев – за  
4. Татяна Янкова Изевкова – за  
5. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски   
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 № 524 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда (актуализация) на община 
Раковски с План за действие за периода 2017-2021 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на 
околната среда.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Приема Програма за опазване на околната среда на община Раковски (актуализация) с 
План за действие за периода 2017-2021 година. 
 

 

МОТИВИ: Програмата за опазване на околната среда се разработва на основание чл. 21, ал. 
1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда и поради изтичане срока на действие на последната 
актуализация, приета от ОбС- Раковски с Решение № 106, взето с Протокол № 8/26.04.2012 г. 
 В изпълнение на чл. 79, ал. 4 на ЗООС, Общинския съвет на съответната община 
приема Програма за опазване на околната среда и контролира нейното изпълнение. 

 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: Колеги, виждам, че времето напредна доста, май е време за цигара.  

 
 

Начало на почивката: 15:45 часа 
Край на почивката: 15:54 часа 

 
 
г-н Георги Лесов: Предлагам да продължим с нашата сериозна работа. Благодаря Ви! 
Стигнахме до точка дванадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
25/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и индивидуално 
ползване. 
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри 
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предоставянето на пасища и мери от ОПФ за ползване от жиовтновъдите на територията на 
Община Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Г-н Матански, използвам трибуната 
само, за да го направя публично достояние, че Вие ще оглавите Комисия, която да изчисти 
списъка от пасищата, които не са подходящи за субсидиране.  
г-н Рангел Матански: Благодаря за подкрепата! 
г-н Георги Лесов: Обещано? 
г-н Рангел Матански: Да. 
г-н Георги Лесов: Благодаря! 
г-жа Мария Джатова: Другите ѝ членове, кои са?  
г-н Георги Лесов: Комисия, която е състав: случители на Админситрацията, но г-н Матански от 
страна на Общински съвет е един от най-компетентните, смея да кажа в тая област. Чисто го 
правим за подобряване и по-лесна работа. Понеже тези пасища, които се дават постоянно в 
списъка… От тука този списък се взима, отива се в Общинска служба по „Земеделие”. Там 
всеки един по един притеснява служителите да ги проверяват в слой ли са, не са ли и т.н. Това 
нещо…, ако не сте съгласни пък, няма да го правим. Мисля, че е най-лесно за всички. Така г-н 
Матански е един от най-активните членове в нашия Общински съвет и продължава да държи 
тази тенденция. Заповядайте, г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Само да поясня за какво става въпрос. По принцип когато списъкът се 
представи за… на всеки земеделец, който и съответно притежава и животни да си избере 
пасище – той трябва да провери този имот дали е в допустимия слой или не е в допустимия 
слой лично. Да се върне, за да заяви този имот или не. Като това първо товари 
Администрацията, защото всеки имот се коментира индивидуално с няколко земеделеца, 
които притежават животни – животновъди. След това в Общинска служба всеки си проверява 
индивидуално. Проблемът е, че ако се заяви имот извън допустимия слой за подпомагане, 
след това този животновъд търпи санкции, което е неприятен момент. Така че, ако има 
желаещи други да се включат в  комисията, заповядайте.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Коментари?  
г-н Петър Антонов: Аз на Комисията го казах и сега пак ще си позволя да го кажа. Нека да 
потърсим съдействие от Общинска служба по «Земеделие» и всички нейни възможности. Да 
не казваме колко са натоварени. Аз не знам човек, който работи и не е натоварен. Да 
направят една по-добра разгласа до всички стопани. Особено сега, когато текат 
регистрациите и пререгистрациите на земеделските стопанства, за да може всички да бъдат 
информирани, и да не след една, две, три, сесии – някой нечул, неразбрал, дошъл при тоя: 
«Ама, аз незнаех, че Общината стартира подобна процедура, макар че тя  е ежегодна. Но 
все има някой неразбрал.   
г-н Георги Лесов: Винаги. Не е лошо. Аз мислия, че пускат обяви. Ще проведем един разговор 
отново с тях. Колеги, други въпроси? Няма. В такъв слувай, моля да гласуваме!  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 525 

 
Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване. 

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

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

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища и мери на територията на Община 
Раковски, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделски 
парцели, за общо и индивидуално ползване под наем на земеделски стопани и/или техните 
сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни и 
животновъди, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние. 
2. Одобрява списъците на общинските пасища и мери на територията на Община Раковски, 
за общо и индивидуално ползване, разпределени по землища и площ с категории съгласно 
Приложение № 1 
3. Приема Годишен план за паша на общински пасища и мери за стопанската 2018-2019 г., 
съгласно Приложение № 2 
4. Определя правила за ползване на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2018-2019 г., 
съгласно Приложение № 3 
5. Определя задълженията на Община Раковски и на ползвателите за поддържането на 
пасищата и мерите от ОПФ, както следва: 
 
5.1. Задължения на Общината: 
 1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
 2. Да предостави информация и методически указания на ползвателите относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
 
5.2. Задължение на ползвателите: 
1.  Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат 
борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
2.  Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги 
използват за неземеделски нужди. 
3.  Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други 
отпадъци. 
4.  Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 
5.  Да окосяват порасналата, неизпасана трева. 
6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от 
пречистени отпадни води. 
7.  Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя. 
8.  Да не се извършва паша нощем и без пастир. 
9.  Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 
10.  Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи. 
12.  Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
13.  Да не изграждат постройки с траен статус в пасищата и мерите. 
14.  Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 
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15.  Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или 
да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна 
сметка. 
16. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 
растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с 
общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с 
кмета на населеното място. 
 
 
МОТИВИ: Съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи - Общински съвет ежегодно определя с решение пасищата и мерите за общо и 
индивидуално ползване, размера и местоположението им, както и правилата за ползването 
им. С решение Общински съвет приема Годишен план за паша, дава съгласие за 
предоставяне на мери, пасища за общо и за индивидуално ползване и определя 
задълженията на Общината и на ползвателите за поддържане на пасищата и мерите. 

 
 

   
 
 

г-н Георги Лесов: Точка тринадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
26/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване 
на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Водопроводи ПВф90 и ППВф160” от съществуващи 
ПВф110, ППВф200 до УПИ-101072 - Производствена и складова дейност, Цех за разфасовка 
на хранителни продукти и складова база и УПИ-101 073 - Производствена и складова дейност, 
Оризарна, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, община Раковски. 
Г-н Узунов, и ще  Ви бъда благодарен, ако ми кажете какво е ПВф. 
г-н Виктор Узунов: Ф 90, Полиетилен едното би трябвало да бъде – високо налягане, другото 
полипропилен – високо налягане, ф160. Става въпрос за тръбите. На свое редовно заседание 
ПК «ТСУ»  разгледа въпросното Предложение и със 7 гласа – за, предлага на Общински севет 
– Раковски да одобри ПУП - Парцеларен план за въпросното трасе. В местността 
«Арджовижа».  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, че така ни разяснихте какво значи! Колеги, въпроси? Няма. 
Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19    
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 526 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Водопроводи ПВф90 и 
ППВф160” от съществуващи ПВф110, ППВф200 до УПИ-101072 - Производствена и складова 
дейност, Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база и УПИ-101 073 - 
Производствена и складова дейност, Оризарна, местност „Арджовица“ в землището на с. 
Стряма, община Раковски. 
 
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 Водопроводи ПВф90 и ППВф160 от съществуващи ПВф110, ППВф200, 
преминаващи през ПИ-000048 с НТП напоителен канал - публична общинска собственост, 
ПИ000131 с НТП полски път - публична общинска собственост, и ПИ-105318 с НТП улица -
публична общинска собственост, до УПИ-101072- Производствена и складова дейност, Цех за 
разфасовка на хранителни продукти и складова база и УПИ-101 073- Производствена и 
складова дейност, Оризарна, местност „Арджовица“ в землището на с. Стряма, община 
Раковски.  
(Решение І,    взето с Протокол №1 от 10.01.2018г. 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. № 26-2391- 
3/09.01.2018 г. на „Глобал Фууд Къмпани“ ЕООД“, с управител Дамян Атанасов Иванов, за  
одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Трасе на Водопроводи ПВф90 и ППВф160” от 
съществуващи ПВф110, ППВф200, преминаващи през ПИ-000048 с НТП напоителен канал –
публична общинска собственост, ПИ000131 с НТП полски път - публична общинска 
собственост, и ПИ-105318 с НТП улица - публична общинска собственост, до УПИ-101072- 
Производствена и складова дейност, Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова 
база и УПИ-101 073- Производствена и складова дейност, Оризарна , местност „Арджовица“ 
в землището на с. Стряма, община Раковски. 
Към искането са приложени следните  документи: Решение № 486, взето с Протокол № 31 от 
30.11.2017 г. на Общински съвет - Раковски, Предварителен договор № 2095 от 01.08.2017 г., за 
присъединяване към водопроводната и канализационна системи и Приложение  № 1 на  
“ВиК“ ЕООД, Препис от Решение І, взето с Протокол  № 1 от 10.01.2018 г. на ЕСУТ, Съобщение 
на  ОбА - Раковски за допуснат ПУП- ПП, Изх. № 26-2391-3 от 10.01.2018 г. на ОбА - Раковски, 
Акт за постъпили възражения от 25.01.2018 г. и Документи за собственост.  
 

 
   

 
г-н Георги Лесов: Точка четиринадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
27/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно даване на 
предварително съгласие за изменение на кадастрален план за поземлен имот № 
62075.501.635 и на ПУП-ПР за УПИ VІІ-635, кв. 593  по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. 
Г-н Узунов! 
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г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, със 7 гласа – за, ПК «ТСУ» предлага на Общински съвет 
да даде съгласие за изменение на Кадастралния план. Тука въпросът опира до това, че 
трябва  на г-жа Мария Йосифова Павлова да и бъде осигурен достъп до имота ѝ.   
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Узунов! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 527 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
 

Относно: Даване на предварително съгласие за изменение на кадастрален план за 
поземлен имот № 62075.501.635 и на ПУП-ПР за УПИ VІІ-635, кв. 593 по плана на гр. Раковски, кв. 
Ген. Николаево. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС 
 

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

Р Е Ш И:  
 

     1. Дава съгласие  за изменение на кадастрален план за 62075.501.635, кв. 593  по плана 
на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 21, ал. 7 от  ЗОС. 

    2. Новообразуваният ПИ № 62075.501.2988 с НТП „Второстепенна улица” след изменение 
на кадастралния план да премине от частна в публична общинска собственост  на 
основание чл. 6 ал. 2 от ЗОС. 

    3. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението. 
 

 
МОТИВИ: С Решение № 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски е одобрен плана на гр. Раковски. 
    Подадено е Заявление с Вх. № 94М-832-1/12.10.2017 г. от Мария Йосифова Павлова от гр. 
Раковски, ул.”Илинден” № 4, за осигуряване достъп до имота ѝ, а именно - ПИ 62075.501.636 

по плана на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево. Веселин Иванов Петков е собственик на УПИ VІІ-
1183, кв. 93а  по предходен план , а сега УПИ VІІ-635, кв. 593. 
     През 2002 г. съсобствениците са направили делба на имотите по границите им от 
предходния план и  неправилно улицата-тупик е заснета към ПИ № 501.635. 
    Проектът се изготвя за отстраняване на грешка в плана на гр. Раковски, която се състои в 
следното : 
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      Изменя се кадастралния план за имот 501.635 като се коригира западната граница на 
същия имот, която минава по уличната регулационна линия на УПИ VІІ-635, кв. 593: образуват 
се нови поземлени имоти с идентификатори: 62075.501.2988 и 62075.501.2989 с НТП 
„Второстепенна улица”. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка петнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
28/23.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно продажба 
на имоти частна общинска собственост чрез търг с явно наддаване.  
Г-н Ячев! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Предложението на Кмета 
на Община Раковски и предлага на Общиснки съвет – Раковски да одобри продажбата на 
имоти – ЧОС, чрез търг с явно наддаване, като предложението на Комисията за 
първоначлните цени е какво следва: за първия имот 450 лв. – площ 277 кв.м. Става въпрос за 
нива, ПИ в местността „Геренча” в Раковски, кв. Ген Николаево. Следващият имот е в 
местността „Саите”, с. Белозем – 690 кв.м. Предложението на Комисията е 1100 лв. Отново с. 
Белозем, този път става въпрос за УПИ жилищно строителство – 1200 кв.м. – 12 000 лв. е 
предложението на Комисията. Отново УПИ в гр. Раковски, жилищно застрояване – 299 кв.м. 
Предложението на Комисията е за цена - първоначлана 2 000 лв. Става въпрос за имот в 
Ромската махала на кв. Ген. Николаево. Отново УПИ в с. Белозем – 600 кв. м., жилищно 
строителство. Предложението на Комисията е за 6 000 лв., първоначлна тръжна цена. И 
последният  имот  - м. „Бодушка могила”, гр. Раковски – предназначение за лека атлетика и 
футбол, 174 кв. м. – 4 600 лв. е предложението на Комисията за първоначлна тръжна цена.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Въпроси, колеги? Г-н Кмете? 
г-н Иван  Тачев: Предлагам имотът в Белозем, който е в менстността «Саите» от тази сума, 
която е гласувала Комисията, да стане на 5 000 лв.   
г-н Георги Лесов: На 5 000 лв.  
г-н Иван  Тачев: На 5 000 лв., да.  
г-н Георги Лесов: Г-н Кмете, Вие съгласен ли сте? 
г-н Павел Гуджеров: Напълно. Оттеглям моето предложение или, то, по-скоро Комисията 
трябва да го оттегли…  
г-н Павел Гуджеров: Да. Да остане предложението на Кмета. 
г-н Йосиф Ячев: Комисията си оттегля предложението.  
г-н Георги Лесов: Добре. Други въпроси и предложения? /няма/ В такъв случай, моля да 
гласуваме!  
 

/16:10 часа – г-н Костадин Иванов и г-н Димитър Николов – излизат от залата/ 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 528 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг с явно наддаване.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 
2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

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

ПИ № 742365, м-ст. „Геренча”, гр. 
Раковски 

Др.селкост.т. 277 4652/10.01.2018 

ПИ №060066, м-ст. „Саите”, с. 
Белозем, общ. Раковски 

Др.селкост.т. 690 
4653/10.01.2018 

УПИ ХІV-1461, кв. 144, с. Белозем, 
общ. Раковски 

Жил.строителство 1200 
4425/20.11.2017 

УПИ ХІІІ-2162, кв. 150, гр. Раковски Жил.строителство 299 3081/02.03.2010 

УПИ ХІV, кв. 83, с. Белозем, общ. 
Раковски 

Жил.строителство 600 
577/21.7.2000 

ПИ № 000733, м-ст. „Бодушка 
могила”, гр. Раковски 

Лека атл. и  футбол 184 
4654/10.01.2018 

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

ПИ № 742365, м. „Геренча”, гр. 
Раковски 

Др.селкост.т. 277 450 

ПИ № 060066, м. „Саите”, с. 
Белозем, общ. Раковски 

Др.селкост.т. 690 
5 000 

УПИ ХІV-1461, кв. 144, с. Белозем, 
общ. Раковски 

Жил.строителство 1200 
12 000 

УПИ ХІІІ-2162, кв. 150, гр. Раковски Жил.строителство 299 2 000 

УПИ ХІV, кв. 83, с. Белозем, общ. 
Раковски 

Жил.строителство 600 
6 000 

ПИ № 000733, м. „Бодушка могила”, 
гр. Раковски 

Лека атл. и  футбол 184 
4 600 

 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори. 
 

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с: 
       1. Вх. № 94Й-1520-1/06.07.2017 г. от Йовко Бонев Рончев, гр. Раковски, ул. „Москва” № 60 - 
за закупуване на общински имот ПИ № 742365, м-ст. „Геренча” по КВС на гр. Раковски, кв. 
Генерал Николаево, общ. Раковски. 
       2. Вх. № 94Д-196-1/31.05.2017 г. от Димитър Лазаров Димитров - ЕТ „ТРАКИЙКА-ДИМИТЪР 
ЛАЗАРОВ”, с. Белозем,  ул. „Тракийка” № 1а - за закупуване на общински имот ПИ № 060066, 
м. „Саите” по КВС на с. Белозем, общ. Раковски. 

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

собственост 

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

цена/лв./ 
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       3. Вх. № 94Н-1484-1/22.06.2017 г. от Неделчо Димитров Димитров, с. Белозем, Пловдивска 
област - за закупуване на общински имот УПИ ХІV-1461, кв.144 по ПУП на с. Белозем, общ. 
Раковски. 
       4. Вх. № 94З-234-1/01.12.2017 г. от Златка Атанасова Мурджева, гр. Раковски ул. „Ереван” 
№ 2 - за закупуване на общински имот УПИ ХІІІ-2162, кв. 150 по ПУП на гр. Раковски, кв. 
Секирово, общ. Раковски. 
       5. Вх. № 94Т-1241-1/14.11.2017 г. от Тодорка Анетова Методиева, с. Белозем, Пловдивска 
област - за закупуване на общински имот УПИ ХІV, кв. 83 по ПУП на с. Белозем, общ. 
Раковски. 
       6. Вх. № 26-2556-1/16.01.2018 г. от „ВЕРТИКАЛ 1” ЕООД, с управител Тодор Савов Савов, гр. 
Хасково, ул. „Княз Борис І” № 1 - за закупуване на общински имот ПИ № 000733, м. „Бодушка 
могила” по КВС на гр. Раковски, кв. Секирово, Общ. Раковски. 
 
 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и не е налице обществено 
значим интерес от ползването им от страна на населението на Община Раковски. От друга 
страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община 
Раковски. За имотите има изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. ОбС – 
Раковски определя пазарна цена за имотите, съгласно решението си. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка шестнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
30/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване 
на ПУП-Парцеларен план на „Трасе за електрозахранване“, преминаващо през ПИ 448006 и 
ПИ 448008 с НТП-ниви, ПИ 400120 с НТП-стопански двор и ПИ 448017 с НТП-овощна градина, за 
захранване на обект: „Магазин за пакетирани хранителни стоки и Магазин за промишлени 
стоки“ в УПИ-448020 „Складово-търговски дейности“, местност „Стара овощна градина“ в  
землището на гр. Раковски.  
  

/16:11 часа – г-н Иван Тачев – излиза от залата/ 
 
Г-н Узунов, моля за Вашето становище! 
г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, на свое редовно заседание Постоянна комисия „ТСУ” 
разгледа предложението и на база на това, че на миналото заседание позволихме 
създаването на ПУП – ПП, този път одобряваме със 7 гласа – за ПУП–ПП за 
електрозахранването на местността „Старата овощна градина”.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски 
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 № 529 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план на „Трасе за електрозахранване“, 
преминаващо през ПИ 448006 и ПИ 448008 с НТП-ниви, ПИ 400120 с НТП-стопански двор и ПИ 
448017 с НТП-овощна градина, за захранване на обект: „Магазин за пакетирани хранителни 
стоки и Магазин за промишлени стоки“ в УПИ-448020 „Складово-търговски дейности“, 
местност „Стара овощна градина“ в землището на гр. Раковски.   
 
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 
на „Трасе за електрозахранване“, преминаващо през ПИ 448006 и ПИ 448008 с  НТП-ниви,  ПИ 
400120 с НТП-стопански двор и ПИ 448017 с НТП - овощна градина, за захранване на обект: 
„Магазин за пакетирани хранителни стоки и Магазин за промишлени стоки“ в УПИ-448020 
„Складово-търговски дейности“, местност „Стара овощна градина“ в землището на гр. 
Раковски.  
(Решение І, взето с Протокол №2 от 24.01.2018 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. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски е постъпило Искане с  Вх. № 94П-241-1/22.01.2018 
г. на Петър Йозов Станчев, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на „Трасе за 
електрозахранване“, преминаващо  през  ПИ 448006 и ПИ 448008 с  НТП-ниви, ПИ 400120 с НТП-
стопански двор и ПИ448017 с НТП – овощна градина, за захранване на обект: “Магазин за 
пакетирани хранителни стоки и Магазин за промишлени стоки“ в УПИ-448020 „Складово-
търговски дейности“,  местност „Стара овощна градина“ в  землището на гр. Раковски.  
Към искането са приложени  следните документи: Решение № 506, взето с Протокол № 32 от 
29.12.2017 г. на Общински съвет - Раковски, за разрешаване изработване на проекта, 
нотариално заверени декларации от собствениците на имотите, засегнати от трасето, Скици 
на имотите в съществуващо положение, Документ за собственост и Препис от Решение № І,  
взето с Протокол № 2 от 24.01.2018 г. на ЕСУТ при ОбА – Раковски. 
 

 
   

 
 

г-н Георги Лесов: Точка седемнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
31/24.01.2018 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.124 а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, на земеделска 
земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и 
ППЗОЗЗ, представляващ ПИ 105516 с НТП „Друга селскостопанска територия“, местност 
„Шипа” в землището на с. Стряма, община Раковски,  за  образуване  на УПИ-105516 
„Промишлена и складова дейност”. 
Г-н Узунов, моля отново за Вашето становище! 
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г-н Виктор Узунов: Г-н Председател, ПК „ТСУ” със 7 гласа – за, предлага на Общински съвет, 
на основание чл.124б от ЗУТ, да одобри задание за израборване на ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП, и 
да даде предварително съгласие за описаните в предложението транспортен достъп и т.н.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Узунов! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме!  

 
 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 530 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 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.124 а, ал. 1 и ал. 5 
от ЗУТ, на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ ПИ 105516 с НТП „Друга селскостопанска 
територия“, местност „Шипа” в землището на с. Стряма, община Раковски,  за  образуване  
на  УПИ-105516 „Промишлена и складова дейност”. 
 
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:  

 
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, 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 105516 с НТП-Друга 
селскостопанска територия, местност „Шипа” в землището на с. Стряма, област Пловдив, 
Община Раковски,  за  образуване  на  УПИ-105516 - Промишлена и  складова  дейност. 
 
Обхват: поземлен имот 105516 с НТП-Друга селскостопанска територия, местност „Шипа” в 
землището на с. Стряма, област Пловдив, Община Раковски. 
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Контактна зона: ПИ105318 и ПИ105337-улици; ПИ-105140 и ПИ-105276 - Произв. терен, ПИ105175-
Прокор и ПИ000048 - Напоителен канал. 
 
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 поземлен имот 105516 с НТП-Друга селскостопанска територия. 
 
Да се предвиди връзка на запад от имота, за сметка на ПИ000047 - 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-105516- 
Промишлена и  складова  дейност,  през:  
      - поземлен имот 000047 - път ІV кл. - публична общинска собственост 
 
   3.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 
предназначението на части от:  
     - поземлен имот 000047 - 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 Георги Яков Самуилов, управител на „ЕС Джи Инвест-1“ ЕООД, ЕИК-204272238, 
седалище и  адрес на управление, гр. Пловдив, район Централен, ул.“ Петър Парчевич“ № 5, 
собственик на поземлен имот 105516 с НТП-Друга селскостопанска територия, местност 
„Шипа” в землището на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив, да проведат 
процедурата за промяна на предназначението на част от имот 000047 - път ІV кл. - публична 
общинска собственост. 
                                                                        
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). 
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МОТИВИ: В Деловодството на ОбА - Раковски  е  постъпило  Искане с Вх. № 94И-59-1/22.01.2018 
г. от Иван Милков Антонов, в качеството на пълномощник на „ЕС Джи Инвест-1“ ЕООД, 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 105516 с НТП - Друга селскостопанска 
територия, местност „Шипа” в землището на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив,  
за  образуване  на  УПИ-105516 - Промишлена и складова  дейност. 
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, Документи за собственост и Пълномощно. 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка осемнадесета от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
32/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно удължаване 
срок на договор за наем на недвижими имоти - земеделски земи. 
Г-н Ячев, моля за становището на Вашата Комисия! 
г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладна записката на 
Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет - Раковски да одобри 
удължаването срока на договор за наем. 
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 14   
Против: 1      
Възд. се: 4                        
                                        
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 531 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Удължаване срок на договор за наем на недвижими имоти - земеделски земи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21а от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
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Р Е Ш И:  

 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде удължен срокът на договор за 
наем на недвижими имоти земеделски земи, сключен на 11.03.2013 г. след проведен търг за 
отдаване под наем на недвижими имоти между Община Раковски (наемодател) и Стоян 
Петков Стоянов (наемател). 

2.  Договорът да бъде удължен с 5 /пет/ години.   
3.  Възлага на кмета на Община Раковски да подготви и сключи споразумение за 

удължаване срока на договора, като всички останали клаузи от него останат непроменени.  
                

            
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 94С-1448-
2/18.01.2018 г. от Стоян Петков Стоянов, с което същият желае да бъде удължен срока на 
сключен между него и Община Раковски договор за наем на недвижими имоти - земеделски 
земи от 11.03.2013 г., вписан 11378 на 07.05.2013 г., № 231, том 6 в Агенцията по вписванията.  
Договорът е със срок на действие 5 години и изтича на 11.03.2018 г. Съгласно чл. 21а от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Раковски наемните договори могат да бъдат продължени по искане на 
наемателите със съгласие на Общински съвет за нов срок, до максимално допустимия по 
закон. Искането е подадено не по-късно от един месец преди изтичането на срока на 
договора. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка деветнадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
33/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отдаване 
под наем на имот – публична общинска собственост, включен в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 
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 имот 700304, бивш рибарник, чрез търг с явно наддаване.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! Въпроси, колеги? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 532 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, включен в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 
 
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. 4 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на 
имоти - общинска собственост.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем следният имот – 
частна общинска собственост: 

Имот номер Местност НТП Обща площ/ 
дка 

Землище 

700304 - Рибарник 12,443  кв. Ген. Николаево,       
гр. Раковски 

 
2. Отдаването под наем да бъде за срок от 5 / пет/ години. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Определя цена в размер на 18,00 лева /осемнадесет лева/ за декар за землището на кв. 
Ген. Николаево, гр. Раковски съгласно чл. 4 от Наредба за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на имоти - общинска собственост.  
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търг с явно наддаване и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с Вх. № 94Я-19-
2/17.01.2018 г. от ЯНКО МИЛКОВ МАРИН с ЕГН: 800718****, адрес: гр. Раковски,  ул. „Витоша“ № 
1, с което е заявено желание за ползване чрез отдаването под наем на имот: 

Имот номер Местност НТП Обща площ/ 
дка 

Землище 

700304 - Рибарник 12,443  кв. Ген. Николаево,       
гр. Раковски 

 
 

Имотът се отдава под наем във връзка с изпълнение на приходната част от бюджета на 
Община Раковски и с оглед необходимостта от създаване на условия за стопанисване. 
 
 

   
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 35/24.01.2018 
г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отдаване под наем на 
имот – частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 
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 одобри отдаването под 
наем на имот 007010, чрез търг с явно наддаване за срок от пет години.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за 
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 533 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, включен в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 
 

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 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем 
на имоти - общинска собственост.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем следният  имот – 
частна общинска собственост: 
 

Имот номер Местност НТП Обща площ 
дка 

Землище 

007010 ТРЪНАКА Др. селскост. т. 2,026  Стряма 

 
2. Отдаването под наем да бъде за срок от 5 /пет/ години. 
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
4. Определя цена в размер на 22,00 лева/двадесет и два  лева/ за декар годишно съгласно 
чл. 3, т. 1 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти - 
общинска собственост.  
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
провеждането на търг с явно наддаване и сключването на договор. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковки е постъпило Заявление с Вх. № 94Р-119-
1/11.01.2018 г. от РАДОСЛАВ МИЛКОВ НОЧЕВ с ЕГН: 880317**** с адрес в гр. Раковски,  ул. „П. 
Комуна‘‘ № 18, с което е заявено желание за ползване чрез отдаване под наем на имот: 
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Имот номер Местност НТП Обща площ 
дка 

Землище 

007010 ТРЪНАКА Др. селскост. т. 2,026 Стряма 

 
Съгласно горецитираното заявление, лицето отглежда пчели на територията на друга община 
и желае да разшири своята дейност на територията на Община Раковски. 
Имотът се отдава под наем във връзка с изпълнение на приходната част от бюджета на 
Община Раковски, както и с удовлетворяване желанието на заявителя.  
 

 
   

 
/ 16:23 часа – г-н Пламен Телбийски – влиза в залата/ 

 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и първа от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
36/24.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане 
на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник. 
Г-жо Кориновска, моля за Вашето становище! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от г-н Гуджеров – Кмет на Община Раковски и предлага на Общински съвет да бъде 
приета процедурата, съгласно Приложение № 1. С 5 гласа – за, 2 – против и 0 – възд. се.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Колеги, въпроси? Г-н Антонов?  
г-н Петър Антонов: Един е въпросът. Кое налага да избираме институция за теглене на заем?  
г-н Павел Гуджеров: Желанието да развиваме по-бързо Община Раковски. Възможността за 
ползване на…, както каза и Премиерът – евтини пари. Лихвените проценти към момента са 
много подходящи за подобен вид дейност. Това, което имаме към момента като консултация 
с няколко банки… Би ли ми припомнила 1,215… 
г-жа Татяна Бакова: Да, точно така.  
г-н Павел Гуджеров: … е лихвеният процент, включващ абсолютно всички такси. Към момента.  
г-н Петър Антонов: И как по-бързо ще развием Общината…? 
г-н Павел Гуджеров: На следващата сесия ще предложим на Вашето внимание Докладна, 
която ще Ви разясни за какво точно предстои да използваме тези средства, ако сте така 
добри да ги гласувате. Предвиждаме изграждането на площадът в кв. Ген. Николаево, 
предвиждаме и изграждане на пет улици, предвиждаме изграждане на нова сграда на 
Детска градина, която вътре ще приеме две групи и физкултурен салон.  
г-н Петър Антонов: Надявам се да сте направили проверка в ГРАО-то, дали ще има 
необходимост от нова Детска градина или не.  
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 13   
Против: 1  
Възд. се: 5      
 
               

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 534 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или 
финансов посредник. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  и чл. 19 от Закона за общинския дълг. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Приема Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 
посредник на община Раковски, съгласно Приложение № 1.  

 
 

МОТИВИ: Условията и редът за поемане на финансови задължения от името и за сметка на 
общините са уредени в Закона за общинския дълг. 
В чл. 19 и чл. 19а от Закона за общинския дълг законодателят е уредил, че процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз 
основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и 
ред, приети от общинския съвет. Член 19 не се прилага за проекти, подлежащи на 
финансиране от „Фонд за  органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, от  
фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от фондовете за градско 
развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на 
чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България“ ЕАД. 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

 

ПРОЦЕДУРА  
ЗА  

ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ФИНАНСОВ 
ПОСРЕДНИК 

 
 
Чл. 1. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 
посредник се извършва в съответствие със следните принципите: публичност и прозрачност; 
свободна и честна конкуренция; равнопоставеност на всички кандидати; постигане на 
икономически най-изгодно решение за местната общност. Процедурата не се прилага за 
проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от 
фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови 
инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, 
избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. 
 
Чл. 2. Не може да участва в процедурата лице, което: 

1. е поставено под специален надзор по смисъла на чл. 115 от ЗКИ /Закон за кредитните 
институции/-приложимо за банки; 

2. банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури 
по реда на закона за кредитните институции; 
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3. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; 
4. е в ликвидация; 
5.  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила. 
 
Чл. 3. В процедурата може да участват лица, които са кредитна или финансова институция, 
или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния 
регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора. 
 
Чл. 4 (1) Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова/кредитна институция 
или финансов посредник и документация за участие в процедурата.  
(2) Обявата  съдържа най-малко следната информация: 
1. решението на общински съвет по чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг; 
2. описание на проекта /обекта/ на финансирането; 
3. размер и вид на финансирането; 
4. изисквания за икономическото и финансово състояние и техническите и професионални 
способности на кандидата или участникът и документите, с които те се доказват; 
5. срок на валидност на офертите; 
6. критерии за оценка на офертите; 
7. начин на достъп до документацията за участие в процедурата; 
8. място, срок и начин на подаване на офертите; 
9. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт. 
(3) Обявлението се публикува на интернет страницата на Община Раковски. 
(4) Срокът за подаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 работни дни, считано от 
датата на  публикуването на обявата. 
Чл. 5 (1) Документация за участие в процедурата за избор на финансова или кредитна 
институция, или финансов посредник съдържа най-малко следната информация: 
1. решението на общинския съвет за поемане на дълг; 
2. описание на проекта /обекта/ на финансирането; 
3. критерии за оценяване на офертата; 
4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последният заверен годишен 
отчет за изпълнението на общинския бюджет.  
(2) Документацията за участие в процедурата се подготвя от комисия, включваща експерти с 
необходимите знания и опит и се одобрява от кмета на общината. 
(3) При писмено искане от кандидат или участник, направено до три дни преди изтичането на 
срока за получаване на оферти, кметът на общината е длъжен най-късно на следващия 
работен ден да даде писмени разяснения по условията на процедурата и да ги публикува на 
интернет страницата на общината. 
Чл. 6 (1) Срокът за получаване на оферти се определя в обявата, като същият следва да не е 
по-кратък от 10 работни дни, считано от датата на  публикуването на обявата. 
(2) Кметът може да прекрати процедурата със съобщение, публикувано на интернет 
страницата на Община Раковски, когато:  

а/ не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на 
изискванията; 

б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените условия; 
в/ избраният кандидат откаже да сключи договор; 
г/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени. 
Чл. 7 (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти. 
(2) Комисия се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове. 
Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията. 
(3) Не може да бъде член  на комисията или консултант лице, което: 
1. има материални интереси в съответната финансова или кредитна институция, различни от 
тези на вложител; 
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2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата; 
3. не може да бъде член служител на съответната финансова/кредитна институция. 
(4) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и 
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Членовете на 
комисията и консултантите представят декларация относно горните обстоятелства в началото 
на заседанието по отваряне на офертите. При възникване на някои от обстоятелствата преди 
приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си направи самоотвод. 
Чл. 8 (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия 
брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той 
подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Когато по обективни 
причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от 
резервен член, за което се съставя протокол. 
(2) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито 
документи отговарят на условията в обявата и документацията. При установяване на липсващ 
документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 
комисията има право да изиска от участника допълнителни документи или информация. 
(3) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането 
на кандидатите комисията съставя протокол. 
(4) Протоколът се представя на кмета на общината за утвърждаване, след което в един и същ 
ден се изпраща на участниците в процедурата. 
 (5) В 7-дневен срок  от изпращане на утвърдения протокол, кметът на общината отправя 
покана до кандидата с най-добра оферта за сключване на договор. 
Чл. 9 (1) Въз основа на резултатите от класирането, обективирани в утвърдения протокол на 
комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, кметът на общината 
сключва договор с класирания на първо място кандидат.  
(2) Срокът за сключване на договор е 30 дни от датата на отправяне на поканата до 
класирания на първо място кандидат. 
(3) Условията в договора не могат да бъдат по–неблагоприятни за общината от предложените 
с офертата. 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и втора: Докладна записка с Вх. № ОбС - 37/25.01.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно осигуряване на финансов 
ресурс на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Раковски” за 
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) до 31.12.2023 г. 
Г-жо Кориновска?  
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната 
записка от Павел Гуджеров и предлага на Общински съвет - Раковски да предостави 
безлихвен заем в размер на 60 000 лв. до срок до 31.12.2023 г. Тъй като сдружението вече 
върна онези 30 000 лв., които ги взеха, сега вече можем да им отпуснем пак. 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Кориновска! Въпроси, колеги? Не знам дали знаете, г-н 
Ячев, ако бъркам, поправете ме, срокът на изпълнение на договорираните проекти водено от 
общностите за местно развитие са със срок до 2023 г.  
г-н Петър Антонов: Аз нямам нищо против! Знам го режима! Впросът е, да го отворят, да 
кандидатстваме.  
г-н Георги Лесов: Чакаме. Колеги, въпроси? /няма/ Добре. Моля, да гласуваме тогава!  
 

 
/16:30 часа – г-н Васил Черпелийски – излиза от залата/ 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 18 
За: 18   
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  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 

 
Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЛЕСОВ НЕ ГЛАСУВА ПОРАДИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ! 

 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 535 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Осигуряване на финансов ресурс на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група – Раковски” за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) до 31.12.2023 г. 
 
На основание: чл. 104, ал. 1, точка 5 и ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 
Р Е Ш И:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет при Община Раковски взема решение:  
 Община Раковски да предостави на СНЦ „Местна инициативна група Раковски“ 
безлихвен заем в размер на 60`000 лв. (шестдесет хиляди лева) за изпълнение на Стратегията 
за водено от общностите местно развитие за срок до 31.12.2023 г. относно изпълнение на 
дейностите и разходите за управление и популяризиране на МИГ - Раковски, както и да 
реализира приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   

 
 

МОТИВИ: Постъпила е Молба с Вх. № 26-1570-1/19.01.2018 г. от Мария Йосифова Гиева като 
Изп. директор на СНЦ „МИГ - Раковски“ във връзка с предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  
    В молбата се сочи, че Сдружение „Местна инициативна група Раковски” не разполага със 
собствени финансови средства за изпълнение относно погасяване на лихви по бъдещ 
банков заем и няма активи, които да представи като обезпечение, за да получи кредит за 
финансиране на дейността си.  
    С оглед тези обстоятелства, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 
Раковски”, моли да им бъде предоставен безлихвен заем в размер на 60`000 лв. (шестдесет 
хиляди лева) за периода на изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) до дата 31.12.2023 г.  
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г-н Георги Лесов: Точка двадесет и трета: Предложение с Вх. № ОбС - 40/26.01.2018 г. от 
Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно прекратяване на 
съсобственост между Община Раковски и „Владини Трейдинг” ЕООД, чрез делба. 
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 
прекратяване на съсобственост между Община Раковски и „Владини Трейдинг”, чрез 
доброволна делба. Като най общо казано, даваме нашите части в няколко имота на 
„Владини Трейдинг” и придобиваме тяхната собственост в други четири имота. Мисля, че е 
справедливо. Отговаря на интерсите на Община Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Ячев! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 536 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Раковски и „Владини Трейдинг” 
ЕООД, ЕИК 831681736, чрез делба. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 1  от 
ЗОС, чл. 55, ал. 1, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

       І. Дава съгласие да се сключи Договор за доброволна делба и да се разделят 
съсобствените имоти при следните условия:  

ПЪРВИ ДЯЛ: ОБЩИНА РАКОВСКИ, БУЛСТАТ 000471543, получава в индивидуален дял и 
става собственик на следните имоти:  

1. ПИ 501.2557, за който е образуван УПИ VІ, кв. 123 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, 
общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
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612 кв.м. (шестстотин и дванадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.2559 
Двор на Община Раковски, № 501.2556 Двор на Община Раковски, № 501.2553 Двор на 
Община Раковски, № 501.9686 Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2558 Двор на 
„Владини Трейдинг“ ЕООД и др.  

Данъчната оценка на този имот е в размер на 3545,90 лв. (три хиляди петстотин 
четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки); 

2. ПИ 501.2538, за който е образуван УПИ ХХ, кв. 123, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, 
общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.9686 
Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2552 Двор на Община Раковски, № 501.959 
Поз. имот на Община Раковски, № 501.9663 Улица на Община Раковски, № 501.2537 Двор на 
Община Раковски, № 501.2539 Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др. 

Данъчната оценка на този имот е в размер на 2726,30 лв. (две хиляди седемстотин 
двадесет и шест лева и тридесет стотинки). 

3. ПИ 501.9686 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. Раковски, обл. Пловдивска, 
одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, изменен със Заповед №АБ-
54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, площ на имота: 4162 кв.м. (четири хиляди сто 
шестдесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: Улици, при съседи: Землищна 
граница, № 501.2567 Поз. имот на Иван Ченков Гендов, № 501.2562 Зелена-шир. полз. на Иван 
Ченков Гендов, № 501.2563 Двор на Иван Ченков Гендов, № 501.2564 Двор на Иван Ченков 
Гендов, № 501.2565 Двор на Иван Ченков Гендов, № 501.2566 Двор на Иван Ченков Гендов, № 
501.2567 Поз. имот на Иван Ченков Гендов, № 501.2568 Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., 
№ 501.2569 Двор на Иван Ченков Гендов, № 501.2570 Двор на Иван Ченков Гендов, № 501.2571 
Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2572 Двор на Община Раковски, № 501.9688 
Улица на Община Раковски, № 501.2561 Двор на Община Раковски, № 501.2558 Двор на 
„Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2557 Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 
501.2553 Двор на Община Раковски, № 501.2552 Двор на Община Раковски, № 501.2538 Двор 
на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2539 Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 
501.2540 Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2542 Двор на „Владини Трейдинг“ 
ЕООД и др., № 501.2543 Двор на Община Раковски, № 501.9666 Улица на Община Раковски, 
№ 501.2483 Поз. имот на Община Раковски, № 501.2484 Поз. имот на Община Раковски, № 
501.2499 Поз. имот на Община Раковски, № 501.2498 Поз. имот на Община Раковски, № 
501.2500 Поз. имот на Община Раковски, № 501.2501 Поз. имот на Община Раковски, № 
501.9695 Улица на Община Раковски. 

Данъчната оценка на този имот е в размер на 23167,80 лв. (двадесет и три хиляди сто 
шестдесет и седем хиляди и осемдесет стотинки). 

Данъчната оценка на този дял е в общ размер на 29440,00 лв. (двадесет и девет хиляди 
четиристотин и четиридесет лева.  

 
ВТОРИ ДЯЛ: „Владини Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 831681736, получава в индивидуален дял и 

става собственик на следните имоти:  
 1. ПИ 501.2568, за който е образуван УПИ V, кв. 145, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, 

общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
465 кв.м. (четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.9686 
Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2567 Поз. имот на Иван Ченков Гендов, № 
501.2569 Двор на Иван Ченков Гендов. 

Данъчната оценка на този имот е в размер на 2867,20 лв. (две хиляди осемстотин 
шестдесет и седем лева и двадесет стотинки). 

2. ПИ 501.2571, за който е образуван УПИ ХVІ, кв. 145, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, 
общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
641 кв.м. (шестстотин четиридесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.2570 
Двор на Иван Ченков Гендов, № 501.9686 Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2573 
Двор на Община Раковски, № 501.2574 Двор на Община Раковски, Землищна граница. 
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Данъчната оценка на този имот е в размер на 3945,30 лв. (три хиляди деветстотин 
четиридесет и пет лева и тридесет стотинки). 

3. ПИ 501.2558, за който е образуван УПИ V, кв. 123, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, 
общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
352 кв.м. (триста петдесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: Индивидуално 
застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.2561 Двор на Община 
Раковски, № 501.2560 Двор на Община Раковски, № 501.2557 Двор на „Владини Трейдинг“ 
ЕООД и др., № 501.9686 Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др. 

Данъчната оценка на този имот е в размер на 2048,80 лв. (две хиляди и четиридесет и 
осем лева и осемдесет стотинки).  

4. ПИ 501.2542, за който е образуван УПИ ХХІV, кв. 123 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 
62075, общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
423 кв.м. (четиристотин двадесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.2540 
Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2545 Двор на Община Раковски, № 501.2543 
Двор на Община Раковски, № 501.9686 Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др. 

Данъчната оценка на този имот е в размер на 2467,30 лв. (две хиляди четиристотин 
шестдесет и седем лева и тридесет стотинки). 
 5. ПИ 501.2540, за който е образуван УПИ ХХІІІ, кв. 123, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 
62075, общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
562 кв.м. (петстотин шестдесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.2539 
Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2541 Двор на Община Раковски, № 501.2542 
Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.9686 Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др. 
 Данъчната оценка на този имот е в размер на 3363,50 лв. (три хиляди триста шестдесет 
и три лева и петдесет стотинки).  
 6. ПИ 501.2539, за който е образуван УПИ ХХІІ, кв. 123, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 
62075, общ. Раковски, обл. Пловдивска, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г. на ОбС Раковски, 
изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г. на Кмет на Община Раковски, с площ на имота: 
918 кв.м. (деветстотин и осемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: 
Индивидуално застрояване, и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: № 501.2538 
Двор на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.2537 Двор на Община Раковски, № 501.2546 
Двор на Община Раковски, № 501.2541 Двор на Община Раковски, № 501.2540 Двор на 
„Владини Трейдинг“ ЕООД и др., № 501.9686 Улица на „Владини Трейдинг“ ЕООД и др.. 
 Данъчната оценка на този имот е в размер на 5513,80 лв. (пет хиляди петстотин и 
тринадесет лева и осемдесет стотинки).  
 Данъчната оценка на този дял е в общ размер на 20205,90 лв. (двадесет хиляди двеста 
и пет лева и деветдесет стотинки).  
  II. Със сключването на договора за делба по гореописания начин, отношенията между 
съделителите във връзка с имотите, предмет на делбата, са уредени изцяло и окончателно; 
прекратява се съсобствеността между тях, не се разпределят суми за уравняване на 
дяловете помежду им, като никой от съделителите няма каквито и да било имуществени 
претенции по отношение на другия съделител. 
 III. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението чрез сключване на договор за доброволна делба. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с 
Вх. № 26-2386-4/01.12.2017 г. от „ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД за прекратяване на съсобственост  
между дружеството и общината върху следните съсобствени недвижими  имоти:   
 1. ПИ 501.2568, за който е образуван УПИ V, кв.145, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 465 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 8/465 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 457/465 ид.ч.; 
 2. ПИ 501.2571, за който е образуван УПИ ХVІ, кв.145, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 641 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
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съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 33/641 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 608/641 ид.ч.; 
 3. ПИ 501.2558, за който е образуван УПИ V, кв.123, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 352 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 320/352 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 32/352 ид.ч.; 
 4. ПИ 501.2542, за който е образуван УПИ ХХІV, кв.123, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 423 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 371/423 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 52/423 ид.ч.; 
 5. ПИ 501.2540, за който е образуван УПИ ХХІІІ, кв.123, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 562 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 274/562 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 288/562 ид.ч.; 
 6. ПИ 501.2539, за който е образуван УПИ ХХІІ, кв.123, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 918 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 397/918 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 521/918 ид.ч.; 
 7. ПИ 501.2557, за който е образуван УПИ VІ, кв.123, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 612 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 598/612 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 14/612 ид.ч.; 
 8. ПИ 501.2538, за който е образуван УПИ ХХ, кв.123, отреден за „Жилищно 
строителство”, целият с площ 471 кв.м по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с 
Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-54/17.07.2008 г., при квоти в 
съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 467/471 ид.ч., а за „Владини Трейдинг” 
ЕООД – 4/471 ид.ч.; 
 9. ПИ 501.9686, кв.123, отреден за „Улица”, целият с площ 4162 кв.м по регулационния 
план на гр. Раковски, одобрен с Решение 88/06.07.2004 г., изменен със Заповед №АБ-
54/17.07.2008 г., при квоти в съсобствеността, както следва: За Община Раковски – 2783/4162 
ид.ч., а за „Владини Трейдинг” ЕООД – 1379/4162 ид.ч. 
 
 Съгласно чл. 36 от Законът за общинската собственост, един от способите за 
прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физическите лица 
или юридическите лица, след решение на общинския съвет, по ред определен с наредбата 
по чл. 8, ал. 2 (НРПУРОИ), е делба. Съгласно чл. 55, ал. 6 от НРПУРОИ въз основа на решение 
на Общински съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор. 
  В заявлението си „ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД предлагат да придобият собствеността 
върху имотите от т. 1 до т. 6, респ. Община Раковски да придобие в собственост имотите по т. 
7, 8, 9. 
 ОбС дава съгласие за делба на имотите с цел прекратяване на съсобственост 
предвид трудностите по управлението на имоти в режим на съсобственост, както и 
минималните размери на собствените на Общината части. 
 
 

   
 

 
г-н Георги Лесов: И нека да си починем.  

 
 

/16:35 часа – Начало на почивката/ 
/16:51 часа – Край на почивката/ 
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г-н Георги Лесов: Точка двадесет и четвърта от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
41/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно закупуване и 
даряване на 40 бр. „Дръг Чек 3000“  еднократни полеви тестове за проверка за употреба на 
наркотични вещества и упойващи средства, необходими за работата на РУ-Раковски, 
Областна Дирекция Полиция – Пловдив.  
Г-н Матански, при Вас ли беше…?  
г-н Рангел Матански: Да, г-н Председател, благодаря! Комисията разгледа Докладната и 
единодушно реши, съответно, да бъдат дарени тези 40 броя еднократни полеви тестове. Още 
повече след отчета, който беше предоствен за това как са изполвани. Това е превенцията 
благодарение на тях. Становището на Комисията е да бъдат закупени и дарени на РУ – 
Раковски.  
г-н Георги Лесов: Благодаря, г-н Матански! Колеги, въпроси? Г-н Илиев обобщи за какво става 
въпрос. Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19     
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 537 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Закупуване и даряване на 40 бр. „Дръг Чек 3000“ еднократни полеви тестове за 
проверка за употреба на наркотични вещества и упойващи средства, необходими за 
работата на РУ-Раковски, Областна Дирекция Полиция – Пловдив.  

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 249, ал. 9, т. 1 от ЗМВР и чл. 
225 от ЗЗД. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
I. Дава съгласие Община Раковски да закупи и дари на РУ-Раковски – 40 бр. („Дръг Чек 
3000“ – 2 бр. кутии от по 20 бр. всяка кутия) еднократни полеви тестове за проверка за 
употреба на наркотични вещества и упойващи средства, същите необходими за текущата 
работа на  Районното управление.    
II. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия по 
изпълнение на решението. 
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МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Писмо с Вх. № 04-68-4/25.01.2018 
г. от Началника на РУ-Раковски Георги Илиев, с което е поискано общината да подпомогне 
материално районното управление във връзка с превантивната дейност на РУ – Раковски за 
подобряване на безопасността на движението, намаляване на предпоставките за ПТП и 
намаляване на престъпността по линия разпространяване и употреба на наркотични 
вещества. Необходимо е да бъдат закупени и дарени еднократни полеви тестове за 
проверка за употреба на наркотични вещества и упойващи средства, същите необходими за 
работата на РУ-Раковски, Областна Дирекция Полиция – Пловдив, поради липса на такива 
технически средства в МВР. Дарението се извършва с оглед обезпечаване и подобряване 
изпълнението на функциите и задачите на РУ-Раковски.  
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и пета от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
42/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 
прекратяване на съсобственост между Община Раковски и физически лица, чрез продажба 
частта на Общината. 
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 одобри прекратяването 
на съсобственост в имот – частна общинска собственост, чрез продажба дела на Общината 
на физическото лице, което е собственик на останалата част от имота.  
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Няма. Моля да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 538 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Раковски и физически лица, чрез 
продажба частта на Общината. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез сключване на договори за 

продажба частта на Общината, а именно: 
 
    - Поземлен имот № 59.17 (пет, девет, точка, едно, седем), с НТП "Нива", който е част от 
УПИ ІV (четвърти)-15, 17  кв.136 (сто тридесет и шести), състоящ се от 109 (сто и девет) кв. м.,  а 
целият УПИ от 2 147 (две хиляди сто четиридесет и седем) кв.м., с НТП "Нива", отреден за 
"Жилищно застрояване", актуван с АОС № 4639/06.12.2017 г., да се продаде на Боньо Йозов 
Рончев, гр. Раковски, ул. „Москва” № 60  , собственик на ПИ № 59.15 и ПИ № 59.16, част от УПИ 
ІV(четвърти)-15,17, кв.136, за сумата от 763,00 лева, съгласно изготвена оценка от лицензиран 
оценител. Съсобствеността на УПИ ІV-15,17, кв. 136 ще бъде ликвидирана изцяло. 
 
 - Поземлен имот № 24.604 (две, четири, точка, шест, нула, четири), с НТП "Нива", който е 
част от УПИ ІХ (девети)-604, 636,  кв. 593 (петстотин деветдесет и трети), състоящ се от 153 (сто 
петдесет и три) кв. м., а целият УПИ от 410 (четиристотин и десет) кв. м., отреден за "Жилищно 
застрояване", находящ се в гр.Раковски, Пловдивска област, актуван с АОС № 4638/05.12.2017 
г., да се продаде на Мария Йосифова Павлова, гр. Раковски, ул. „Илинден” № 4, собственик 
на ПИ № 636, част от УПИ ІХ (девети)-604, 636, кв. 593, за сумата от 1 071,00 лева, съгласно 
изготвена оценка от лицензиран оценител. Съсобствеността на УПИ ІХ-604,636, кв. 593 ще 
бъде ликвидирана изцяло. 
 
2. Възлага на кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 
изпълнение на настоящото решение. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления  с 
- Вх. № 94Б-166-8/06.07.2017 г. от Боньо Йозов Рончев, гр. Раковски, ул. „Москва” № 60 - за 

закупуване на общински имот ПИ  № 59.17 с площ от 109 кв. м., който е част от УПИ ІV, кв. 136 
по ПУП на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, общ. Раковски, в който попадат имоти, 
собственост на лицето; 
- Вх. № 94М-832-2/26.10.2017 г. от Мария Йосифова Павлова, гр. Раковски, ул. „Илинден” 

№ 4, - за закупуване на общински имот ПИ 24.604 с площ от 153 кв. м., който е част от  УПИ ІХ, 
кв. 593 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, в който попада собствен на 
лицето имот. 
ОбС дава съгласие за прекратяване на съсобственост предвид трудностите по управлението 
на имоти в режим на съсобственост, както и минималния размер на собствената на 
Общината част от урегулираните поземлени имоти. 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и шеста от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
43/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване 
на промени в структурата и числения състав на ОП „Благоустрояване и превенция”.  
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Г-н Председател, благодаря! Докладната записка явно е продължение 
на амбициозната и мащабна програма, която г-н Кметът – Павел Гуджеров е поставил за 
2018 г. като Общинскто предприятие. Което аз донякъде бих могъл да сравня по мащаби като 
Програмата, която Донълт Тръмп постави преди два дни. Докладната предвижда промяна в 
структурата на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция”, като добави нова 
длъжност: „Оператор на пътно строителни машини“. Увеличават се с 6 бройки щатните 
бройки за длъжността „Общ работник” и нови две щатни бройки за новата длъжност. 
Комисията разгледа Докладната и единодушно предлага да бъде приета. Благодаря! 
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г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги след този изчерпателен отговор, въпроси 
имате ли?  
г-н Петър Антонов: Ами аз искам да попитам този нов числен състав, трудовите договори с 
Общинското предприятие ли ще си ги сключва или с Общината?  
г-н Павел Гуджеров: С Общинското предприятие. Директорът е второстепенен разпоредител 
с бюджет и работникът сключва договор с него.  
г-н Петър Антонов: Хубаво.  
г-н Георги Лесов: Други питания? Няма. Моля, да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 16     
Против: 1 
Възд. се: 2                    
 
 
 

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

11. Георги Борисов Панов – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 539 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Одобряване на промени в структурата и числения състав на ОП „Благоустрояване и 
превенция”. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 4 от ЗОС, чл. 22 от 
Правилника за организацията и дейността на ОП „Благоустрояване и превенция“ и чл. 12, т. 8, 
буква „г“ от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 
предприятия на територията на Община Раковски. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Общински съвет – Раковски одобрява извършване на следните промени в структурата и 
числения състав на ОП „Благоустрояване и превенция“: 
 
1. Променя структурата на ОП „Благоустрояване и превенция“ като се добавя  нова длъжност 
„Оператор на пътно строителни машини“. 
2. Увеличава се числеността на ОП „Благоустрояване и превенция“ - от 14 (четиринадесет) 
щатни бройки на 22 (двадесет и две) щатни бройки, като се увеличават 6 щ. бр. за 
длъжността „Общ работник“ и нови 2 щ. бр. за длъжността „Оператор на пътно строителни 
машини“. 



стр. 76 
 

3. Утвържадава предложеното ново щатно разписание и актуализира Приложение № 2, 
неразделна част от Правилника за организацията и дейността на ОП „Благоустрояване и 
превенция“, съгласно настоящото решение. 
 
 
МОТИВИ: Със свое Решение № 252, взето с Протокол № 17/28.12.2016 г. Общински съвет – 
Раковски създаде Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, а с Решение № 
275, взето с Протокол № 19 от 25.01.2017 г. прие неговия Правилник за организацията и 
дейността му.  
 Съгласно чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Благоустрояване и 
превенция“, Общински съвет – Раковски утвърждава структурата и числения състав на 
персонала. Към настоящия момент числеността, която е одобрена, е 14 щатни бройки, 
съгласно Приложение № 2 от Правилника на предприятието.  
 Постъпило е мотивирано становище с Вх. № 00-120-1/17.01.2018 г. от Директора на ОП 
„Благоустрояване и превенция“ до Кмета на Община Раковски, с което предлага 
числеността на предприятието да бъде увеличена с 8 щатни бройки или от 14 щ. бр. да стане 
22 щ. бр.  
 С оглед на изложените в становището на Директора мотиви и разчети за 
необходимите средства, Община Раковски е в състояние да ги осигури с местни средства, 
които са заложени в Бюджет 2018. 
 В тази връзка и вземайки предвид мотивите, изложени в становището на Директора на 
ОП, предлагам следните промени в общата численост на ОП „Благоустрояване и превенция“ 
към Община Раковски: 

1. Променя структурата на ОП „Благоустрояване и превенция“ като се добавя  нова 
длъжност „Оператор на пътни машини“. 
2. Увеличава се числеността на ОП „Благоустрояване и превенция“- от 14 
(четиринадесет) щатни бройки на 22 (двадесет и две) щатни бройки, като се увеличават 6 
щ.бр. за длъжността „Общ работник“ и нови 2 щ.бр. за длъжността „Оператор на пътно 
строителни машини“.  
3. Утвържадава  предложеното ново щатно разписание и актуализира Приложение № 2, 
неразделна част от Правилника за организацията и дейността на ОП „Благоустрояване и 
превенция“, съгласно настоящото решение. 

 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: Точка двадесет и седма от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС - 
44/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно определяне 
на представител и представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 22.02.2018 
г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 
Г-н Матански!  
г-н Рангел Матански: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната и 
предлага г-н Кмета на Община Раковски да бъде представител на Община Раковски в 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, което е насрочено за 22.02. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси, предложения? Няма. Моля, да 
гласуваме!  
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19     
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 540 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 
насроченото за 22.02.2018 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вързка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 вр. с 
чл. 198в, ал. 4, т. 9 и т. 10 от Закона за водите. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
І.  Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, а при невъзможност той 
да участва – определя зам. кмет на Община Раковски – Йовко Стефанов Романов, или друго, 
изрично упълномощено от Кмета лице, за представител на Община Раковски, който да 
участва в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив”, 
насрочено за провеждане на 22.02.2018 г. от 10:00 ч. в заседателна зала № 300 в сградата на 
Областна администрация – Пловдив, при обявения в Писмо с Вх. № 26-2379-1/25.01.2018 г. от 
Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК - Пловдив за 2017 г. 
2. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – 

Пловдив за 2017 г. 
3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2018 г. (Съгласно писмо, 

изх. № 91-00-4/12.01.2018 г. на МРРБ, вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК 
– Пловдив за 2018 г. се равнява на 14 999.95 лв.). 

4. Други. 
 
На основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и каналзиция, във връзка с искане с вх. № АВК-02-72/14.12.2017 г. от д-р Емил 
Кабаиванов – кмет на община Карлово, да се разгледа информация от „ВиК“ ЕООД – 
Пловдив за предприетите мерки по охрана на водоемите, находящи се на територията на 
община Карлово. 
 
ІІ. Общински съвет – Раковски одобрява и дава съгласие за приемане на годишен отчет за 
дейността на Асоциацията по ВиК - Пловдив за 2017 г. 
 
IIІ. Общински съвет – Раковски одобрява и дава съгласие за приемане на годишен отчет за 
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2017 г. 
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IV. Общински съвет – Раковски одобрява и дава съгласие за приемане бюджета на 
Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2018 г. 
 
V. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на община Раковски Павел Андреев 
Гуджеров, а при невъзможност той да участва, упълномощава Йовко Стефанов Романов – 
Зам. кмет на Община Раковски, или друго - изрично преупълномощено от Кмета лице, да 
гласува в общото събрание съгласно настоящото решение като по въпросите, по които 
Общински съвет не е изразил изрично позицията си с настоящото – по своя преценка и 
усмотрение. 
 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Писмо с Вх. № 26-2379-
1/25.01.2018 г. от Здравко Димитров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (Изх. № АВК-02-
6/23.01.2018 г.) във връзка с провеждането на редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК – Пловдив и необходимостта от определяне на представител и представяне 
позицията на Община Раковски на насроченото за 22.02.2018 г. от 10:00 ч. редовно заседание 
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе в заседателна 
зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив. В тази връзка към писмото са 
приложени следните документи: Отчет за дейността на „Асоциацията по ВиК – Пловдив за 
2017 г.; Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив; Обяснителна 
записка към отчета за изпълнениет на бюджета за 2017г. на АВиК; Бюджет за 2018 година на 
АВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 
Пловдив; Обяснителна записка за Бюджет за 018г. на АВиК и Справка за дялово участие на 
държава и общините в бюджет на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2018 г. и други съпътстващи 
документи. 
Съгласно разпоредбите на чл. 198е от Закона за водите представител на общината в 
Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският 
съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в 
заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от 
общинския съвет. 
 

   

 
/ 17:04 часа – г-н Костадин Иванов – влиза в залата/ 

 
 

г-н Георги Лесов: Точка двадесет и осма от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
45/26.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно обявяване 
на неприсъствените дни в детските градини на територията на община Раковски през 2018 г.  
Г-жо Неделчева! 
г-жа Донка Неделчева: Комисията разгледа Докладната записка от Кмета на Община 
Раковски, относно обявяване на неприсъствените дни на територията на община Раковски 
през 2018 г. За детските заведения на територията на гр. Раковски – 30.03.2018 г. и 02.04.2018 г. 
са Разпети петък и Великден, съгласно католическия календар за 2018 г. За ДГ „Детелина” и ДГ 
"Щастливо детство" нашето предложение е да заменим датите, които са за ДГ "Иглика"  и ДГ 
"Първи юни". Просто да бъдат разменени. Понеже трябва да се съобразим и с родителите, 
които тогава са си пуснали отпуските. Така… 27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 31.12.2018 г., вкл.  За 
Детските заведения на територията на с. Стряма и с. Белозем - ДГ “Радост” и ДГ “Синчец” -  
от 30.07.2018 г. до 10.08.2018 г. - летения период. И от 27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 31.12.2018 г. - 
коледно-новогодишните празници. И Втора база на ДГ “Синчец” на територията на с. 
Шишманци - 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. - летен период и 27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 31.12.2018 
г. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Неделчева! Колеги, въпроси? Г-жо Джатова? 
г-жа Мария Джатова: Ние вчера на комисията коментирахме, че тези дни трябва да бъдат 
едни и същи от тук нататъка и да не се променят. За да могат и родителите да бъдат…, нали, 
ако не се налага нещо спешно, да могат родителите да бъдат информирани. За да могат 
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да си взимат отпуските, без да се чудят, кога тази година ще почива Детската градина. Така 
че нашият призив, аз мисля, че постигнахме един консенсус – да не се променят тези дни от 
тук нататък.  
г-н Георги Лесов: Напълно резонно е. Подкрепям и аз това решение. Въпроса е, че можем да 
поемем ангажимент за догодина. После да е честито на новия общински съвет. Други 
препоръки, мнения? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19   
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 541 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 

Относно: Обявяване на неприсъствените дни в детските градини на територията на община 
Раковски през 2018 г.  

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските 
градини и мотивирано предложение от Директорите на детските градини с Вх. № 92-376-
1/25.01.2018 г. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Общински съвет – Раковски обявява за неприсъствени в детските градини на 
територията на Община Раковски през 2018 г. следните дни: 

За детските заведения на територията на гр. Раковски: 

1. 30.03.2018г. и 02.04.2018 г. (Разпети петък и Великден съгласно католическия 
календар за 2018 г.);  

2. За ДГ "Детелина" и ДГ "Първи юни" – от 16.07.2018 г. до 27.07.2018 г. (летен период); 
3. За ДГ "Иглика" и ДГ "Щастливо детство" – от 30.07.2018 г. до 10.08.2018 г. (летен 

период); 
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4. 27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 31.12.2018 г. (коледно-новогодишни празници). 
 

За детските заведения на територията на с. Стряма и с. Белозем: 
 
1. За ДГ “Радост” и ДГ “Синчец” -  от 30.07.2018 г. до 10.08.2018 г. (летен период); 
2. 27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 31.12.2018 г. (коледно-новогодишни празници). 
 
За Втора база на ДГ “Синчец” на територията на с. Шишманци: 
 
1.   От 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. (летен период); 

      2.   27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 31.12.2018 г. (коледно-новогодишни празници). 
 
 

МОТИВИ: С цел гарантиране здравето и безопасността на децата, посещаващи детски 
градини на територията на Община Раковски по време на профилактика през летния 
период, е необходимо да бъдат определени почивни /неприсъствени/ дни. През съответния 
период ще бъдат реализирани текущи ремонти и хигиенни дейности в учебните заведения. 
Необходимо е да бъдат регламентирани и неприсъствените дни за децата и персонала на 
детските градини във връзка с предстоящите великденски празници по католическия 
календар, както и дните между коледните и новогодишните празници. 
 

 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка тридесета от Дневния ред: Отчет с Вх. № ОбС – 38/25.01.2018 г. от 
Пламен Телбийски - управител на  „Дервос Груп” ЕООД, относно управление и стопанисване 
на общински гори и представяне на Годишен план за 2018 г.   
Г-н Матански! 
г-н Рангел Матански: Уважаеми г-н Председател, Комисията разгледа отчета, който е също  и 
план в едно, и предлага Общински съвет – Раковски да приеме отчета за 2017 г., и също план 
за 2018 г. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Колеги, въпроси? Няма. Моля, да гласуваме!  
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18     
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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 542 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Разглеждане на отчет за управление и стопанисване на общински гори и 
приемане на Годишен план за 2018 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за 
управление на горските територии, собственост на Община Раковски 
 
По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Общински съветник  

 
Р Е Ш И:  

 
Приема годишен план за 2018 г., съгласно чл. 42, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за управление на 
горските територии, собственост на Община Раковски, както следва: 

- Подготвени за зелесяване през 2018 г. – 24.5 дка. в отдел 224ф с хибриден вид TI 214, 
които ще бъдат с пълна почвоподготовка и залесени с лицензирани фиданки;  

- По отношение на добива - предвидени 54 дка. от отдел 224п (по съвместни договори от 
1995 г. между Община Раковски и ДЛС „Чекерица”, където Общината ще получи 
процент от общата дървесина). 

 
 
МОТИВИ: Съгласно чл. 42, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за управление на горските територии, 
собственост на Община Раковски ползването на дървесина в горски територии – 
собственост на Община Раковски се извършва въз основа на годишен план. Обемите на 
ползването се определят в съответствие с горскостопанския план на общината по реда на чл. 
13, ал. 1 от ЗГ.  
Годишния план за ползване на дървесина се утвърждава от кмета на общината след 
решение на общинския съвет.  
Ведно с Годишния план е приложен и отчет за управление и стопанисване на общински гори 
в изпълнение на чл. 6 ал. 10 от Договора за управление и стопанисване на общински горски 
фонд, сключен между Община Раковски (възложител) и „Дервос Груп” ЕООД (изпълнител). 
 

/17:16 часа – г-н Пламен Телбийски – излиза от залата/  
 
 

   
 
 
г-н Георги Лесов: Точка тридесет и първа от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС - 
11/12.01.2018 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане и 
утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2018 г. 
Г-жо Кориновска! 
г-жа Любов Кориновска: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа Докладната и 
предлага да бъде приет Бюджета за 2018 г., с допълнение към Бюджета за 2018 г. за 
Капиталовата програма:  

- Дейност 603 – Строителен надзор – за изграждането на канализационната мрежа, кв. 
Парчевич – от сума 20 880 лв.; 

-  Дейност 603 – Авторрски надзор за строежа: Изграджането на канализационната 
мрежа, кв. Парчевич – от сума 7 200 лв.;  

- Дейност 606 – Изграждане на тротоарите по ул.”Суворов” - от сума 21 103 лв.;  
- Дейност 619 – План за регулацията и застрояването на поземлените имоти в с. Стряма 

- от сума 12 900 лв.;  
- Дейност 759 – Изграждане на каменен бюст от сума 4 000 лв. Общата сума 66 083 лв.  

И Комисията има още едно предложение: субсидията от Волейболния клуб Раковски, да се 
даде на клуба по Бокса – от сума 1 000  лв.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! Колеги, имате едумата. Г-н Матански?  



стр. 82 
 

г-н Рангел Матански: За последен път взимам думата, обещавам. Тъй като гледам 
субсидията на спортните клубове, само Тенис клуб – Раковски, остава със субсидия 1 000 лв. 
Всички други са от 1 500 лв. нагоре, така, че искам да направя предложение: субсидията на 
Тенис клуб – Раковски за 2018 г. да се повиши на 1 500 лв. Като имаме предвид, че от самия 
Тенис клуб се събраха средства през годината. Подмени се осветлението на Тенис корта, 
предстои боядисване пак от тяхна страна. Смятам, че средствата са нужни и се използват по 
предназначение, така, че това е моето предложение. Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-н Матански! Г-жо Неделчева? 
г-жа Донка Неделчева: Искам и аз да предложа за ФК в с. Белозем. Виждам, че в Раковски 
субсидията е 3 500 лв. В крайна сметка в Белозем имаме два младежки клуба, детски 
всъщност, и един за възрастни. Би било добре децата да бъдат стимулирани. Техните срещи 
също са важни. Така че ще бъде добре дошла. 
г-н Георги Лесов: Какво е предложението Ви? 
г-жа Донка Неделчева: Да бъде 3 500 лв.  
г-н Георги Лесов: Благодаря! 
г-жа Донка Неделчева: Благодаря! Колеги, други мнения или гласуваме?  
г-н Петър Антонов: Само трябваше да кажат откъде ще увеличаваме субсидиите! 
г-н Георги Лесов: Всеки мълчи… В такъв случай, всичко е ясно… 
г-н Петър Антонов: В крайна сметка попитах увеличаването на субсидиите от къде ще дойде? 
г-н Павел Гуджеров: Сигурно от спонсорството на колегите. 
г-н Петър Антонов: Защото аз като предлагам нещо, г-н Гуджеров ме пита да кажа от къде?  
г-н Георги Лесов: Г-н Матански, какво имате предвид?  
г-н Рангел Матански: От резерва.  
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, виждате ли за какво ми е кредит, с такива щедри общински 
съветници! Мир и любов. 
г-н Петър Антонов: Ами, г-н Гуджеров, относно щедростта, мога ли да взема думата?  
г-н Павел Гуджеров: Заповядайте! 
г-н Петър Антонов: Аз първо ще се изкажа и в изказването ще … вметна и няколко въпроса. 
Постарал съм се да разгледам предложението за Бюджет 2018 г. на Община Раковски. Както 
миналата година, така и тая година ще поясня на колегите, че в крайна сметка, това е най-
важният нормативен и законов акт, който може да приеме Общински съвет – Раковски за 
каледнарната 2018 г. Не знам доколко разбират сериозността на това решение, но искам да 
им изостря вниманието на няколко цифри. Първо ще обърна внимание конкретно на 
приходите. Виждаме, че Общинска администрация е заложила план с около 200 000 лв. 
повече ръст на прихода от „данък сгради”. Имаме ръст на приходите с около 50 000 лв. от 
„данък върху превозните средства”. До тука всичко добре. Но наблюдаваме, също така, спад 
в приходите от продажба на услуги, стоки и т.н. Макар, че сме заложили същите нива, 
виждаме, че предходния отчетен период е два пъти по-малък отколкото предлагаме ние. 
Същият спад наблюдаваме и в приходите от наеми на земя, ако е така записано. Става 
въпрос за намаление с около 50 000 лв. И по-притеснителното от целия коментар до тука е: 
ясно е, че имуществото на Общината намалява, ясно е, че  приходите от наеми – намаляват, 
но поради тази причина в една от предходните сесии ние стигнахме до едно консеснусно 
решение – да увеличим „данък сгради” по определен начин. Което, респективно, е отразено 
в приходната част на бюджета, но също так наблюдаваме в приходната част за последните 
три години доста рязък спад на целевите субсидии за капиталови разходи от Централния 
бюджет. И тука да се върна на … 
г-н Павел Гуджеров: Извинявайте, че Ви прекъсвам, мисля, че имате грешка за целевата 
субсидия специално.   
г-н Петър Антонов: Аз говоря три годишен период назад. Поне така сте ми го написали в 
таблицата. Или имам предвид, че диапазоните са доста големи от 2 200 000 лв. – през 2016 г., 
в момемта предлагаме 368. Мисля, че чета правилно и целевата субсидия е толкова.  
г-н Павел Гуджеров: Заповядайте, доизкажете се! 
г-н Петър Антонов: Не, може и на доиалог да се…  
г-жа Татяна Бакова: През 2016 г., когато имаме допълнителни целеви средства, например, 
както е бил „Водния цикъл” или някакъв друг голям обект, той също се включва в тази графа 
„Приходи”. Виждате също в графата 2017 г., субсидията е 343 300 лв., а за 2018 г. е 368 500 лв. 
С лек ръст, но е нагоре. Нормалната, годишната, така да я нарека, субсидия за Капитал от 
Централния бюджет е с лек ръст, няма намаление. Просто когато има някакъв допълнителен 
обект, тогава е имало допълнителен обект през онази година и затова виждате и такава сума 
2 200 000 лв.  



стр. 83 
 

г-н Петър Антонов: Просто ме карате да задам следващия въпрос: Защо нямаме такива 
обекти тая година? Като, г-жо Бакова, да Ви обърна внимание 343 300 са плануваните през 
2017 г., а сме получили към 30.11. – 205 000 лв. Ок, залагаме си повече. Добре. Респективно 
искам да се върна на една от предходните точки, където г-н Гуджеров обясни, Премиерът 
„Слънце” какви указания ни е дал да ползваме евтини пари от банките. Явно обещанията, 
които са давани, чисто политически, ние сега ще се върнем и на предизборните  кампании. 
Нали, гласуваме си, получаваме, ние управляваме и т. н. Аз го казвам с болка, няма значение 
тука никакъв политически интерес. Поне аз го нямам. Но нашата Община, с това което дава 
за управлението на държавата си, мислех, че трябва да получва малко повече пари, чисто 
целево. За да може наистина програмата Капиталовата, г-н Матански да бъде атрактивна 
като на Тръмп. Ще изместим Бойко Борисов, ще идем на Тръмп. Проблемът е, че ние не 
получваме достатъчно. Г-н Гуджеров съм убеден, че е на същото мнение, съвсем не искам 
да политизирам въпроса. Знам, че е положил достатъчно усилия да се появят тия цифрички в 
приходната част на бюджета, но аз си мисля, че за големината, развитието на нашата 
Община, броя на населението предприятията и безнеса, които имаме – не получаваме 
достатъчно финансиране от Централния бюджет. 
А Вие сами си направете сметка. В общи линии те ни казват - оправяйте се, щом имате 
амбиция – изтеглете си кредит. Като искам да обърна внимание на колегите, че, да, може да 
се хвалим с амбициозна Капиталова програма, но ние все пак имаме да връщаме и един 
кредит, който е записан в приходната част на бюджета, който с начален остатък за 2018 от 
порядъка на 5 900 000 лв. Искам да си направите добре сметката, плюс още 3 000 000 лв. В 
крайна сметка, може да бъде евтина цената като лихви и като такси, но недейте забравя, че 
трябва да връщаме и главниците. 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, може ли и аз да се изкажа?  
г-н Петър Антонов: Да. 
г-н Павел Гуджеров: Имаме 400 000 лв. кредит. Другото е… нямаме друг кредит. Нямаме към 
фирми неразплатени задължения. В сравнително стабилно финансово положение е, дори 
завидно е нашата Община.  
г-н Петър Антонов: Така е. И финансовото положение си личи от преходния остатък. Въпросът 
ми е, като имаме такъв преходен остатък, защо се налага да се кредитираме по този начин? 
През годината, което ще се случи. Сега да си говорим… истината. Хубаво, съгласен съм за 
Капиталовата програма, но никъде, на никоя улица не е записано колко метри ще 
ремонтираме? Какво означава основен ремонт? Казваме, че ще е евтино, 
реконструирането, ремонтирането с Общинското предприятие, виждаме, че ще е евтино. 
Виждаме, че се получват различни аномалии. Аз не съм специалист, но започвам да се 
съмнявам в проектно – сметните документации за тея така важни ремонти. Аз не казвам, че 
не се радвам да има асфалт, но как примерно „Цанко Церковски” – преходен обект, би 
струвал половин милион лева, пък ремонт на „Перник”, би струвал 145 600 лв. Малко повече 
яснота! Колко метра ще бъдат готови на „Петник”? Защото двете улици съвсем не си 
приличат по дължина. И на едното пише реконструкция, на другото пише основен ремонт. 
Реконструкцията половин милион, на „Перник” основният ремонт 145 000 лв.? Да не говорим 
за „Ягода”, „Люлин” и т.н. Същото се отнася и за основен ремонт на „Георги Атанасов” в 
Белозем – първи етап. До къде е първият етап? Кога ще се прави? Туй… Това са нещата, които 
ме касаят и които като жител на Раковски и на квартала, хората ми задават конкретните 
въпроси. Конкретните числа и ситуации – не излиза ли ни много скъпо т. нар. Предприятие? 
Нали ние го говорихме навремето за ул.”Суворов”. В един момент обяснихте колко е евтино, 
в едни момент се появяват 21 000 лв. още за тротоари. В един момент се появяват нови щатни 
бройки. Ами ако догодина нямаме този финансов ресурс, тези щатни бройки, какво ще ги 
правим, по принцип? И другата тема, тези щатни бройки от числеността по стандарт 
държавно финансиране ли са, или местна отговорност? Говоря както за Предприятието, така 
и в Обяснителната записка – да обърна само внимание, нали има дофинансиране на 12 щ. 
бройки, които ще ни струват 165 000 лв. Грубо казано Общинска администрация. Бройките на 
Предприятието държавна отговорност ли са, местна ли са, или влизат в тея 12 щ. бройки, 
които изчетах? И не задавам в лошо въпросите. Уважавам Ви абсолютно всички, но… Други 
дейности по външната сигурност – 60 000 лв. Малко ли са, много ли са, не знам. За 
осветлението и за автовишката – няма да коментирам, защото ще кажа нещо лошо. Как 
170 000 лв. за ел. енергия? Но извинявайте, хем имаме поддръжка на вишка, хем имаме 
разходи за външни услуги – 25 000 лв., хем Капиталови за 10 000 лв., хем 30 000 лв. 
абонаментно обслужване? То в крайна сметка излиза, че ние само нямаме ел. техник от 
целия комплект. Пък плащаме 30 000 лв. абонаментно обслужване? Че да си назначим един 
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ел. техник – за дванаседет месеца по 1 000 лв. заплата, са 12 000 лв., примерно. И един 
оператор на вишка още 12 000 лв., пак няма да можем да ги похарчим 30 000 лв.  
г-н Павел Гуджеров: Понеже нямам, не съм си взел нещо да записвам, искате ли малко в 
диалогов режим да отговарям? Понеже се натрупаха въпроси и нещо ще пропусна, аз съм 
сигурен ще ме напомните? 
г-н Петър Антонов: Аз го казвам само като изказ, даже не и като въпроси! То е ясно, ОК ще 
гласуваме, но просто да знаят… 
г-н Павел Гуджеров: Да, да, да. Въпросите са…. 
г-н Петър Антонов: … За какво става въпрос. И в един момент, нали, радваме се, че някой 
предложил за спортните клубове 500 лв., а всъщност се по получва по моему едни 
разхищения за дейности, които може да си спестим. И при положение, че Вашия изказ през 
цялата година е бил в това амплоа, не виждам защо трябва да продължаваме по този начин? 
Защото за тука 30, за там 60, и те в общи линии се получват нещата много добри. Да, идвали 
са от прихода, ОК, от данъци. Обаче не е нужно да ги харчим по тоя начин. По моему отиват 
едни между два и три милиона за т. нар. Предприятие. Извинявайте, ама колко километра 
улици ще направим с тия пари? Един километър колко пари ще ни излезе? Щото почваме да 
натрупваме, нали, в текущите ремонти – еди какво си, в ремонт на улици – еди какво си. Да, 
ама, в едни редчета записано – за заплати, толкова; за издръжка – толкова; за това – толкова… 
Като го сумираме, и в един момент не знам колко хиляди лева ни струва това на ден? И не 
знам дали е толкова ефективно, колкото ни го представяте, реално? 
г-н Павел Гуджеров: Да започна ли да отговарям? Да започна първо първо с вишката и 
абонаментното обслужване, напълно на едно мнение сме. От другия месец вече сме със 
собствен техник. Няма да имаме тази абонаментна поддръжка. Колкото до улиците – „Цанко 
Церковски”, защо струва половин милион. Там имаме проект, технически, с разрешително 
за строеж, по който ще работи Предприятието. Там се включва и изграждане на тротоари. 
Колкото до „Ягода”, там не предвиждаме изграждане на тротоари, защото вече си има 
изградени бордюри. За „Перник” е подобна ситуацията, както и за „Ягода”. Малко ми е 
трудно обект по обект да Ви ги кажа, но действително който има интерес, както и Вие, така 
другите уважаеми общински съветници, така и жители на Община Раковски, подробно могат 
да им бъдат сведени до вниманието данните. Колкото до това дали излиза толкова добре, 
колкото аз го представям: когато Ви казвам обект, който е… завършен, аз вътре влючвам – 
заплати, горива и всичко останало. Това, което се появява допълнително за улица „Суворов”, 
това е строителството на тротоарите. Това, което съм Ви казал е било изграждането на 
асфалта. И това, което съм Ви казал, че сме спестили е било точно от този обем работа, 
което е свършило Общинското предприятие. Нещо пропуснах ли?  
г-н Петър Антонов: Ами, ако разкажете и за щатните бройки…? 
г-н Павел Гуджеров: Щатните бройки, те са си общинска отговорност. Сиреч, ние от нашите 
средства, които акумулираме, им плащаме заплатите.  
г-н Петър Антонов: Чудесно. Грижим се за безработицата.  
г-н Павел Гуджеров: И не само за безработицата. В това време, в което температурите не са 
подходящи за пътно строителни работи, колегите са натоварени с почистване на канали, най-
вече. Предстои да започнем и почистването на реката в с. Белозем. И други неща, които са 
от огромно значение. Доколкото си спомням и Вие ми задавахте въпроса: „Готови ли сме за 
по-големи дъждове?”. Стараем се постоянно да движим и тази дейност. Друга дейност, която 
е била пак към Предприятието е съвместното изграждане на водопровода в кв. Парчевич. Но, 
всъщност тука малко Ви подведох. Тогава още не беше създадено. Пак с наша машина. Като 
тази машина впоследствие отиде в Общинското предприятие.  
г-н Петър Антонов: То е относително. Има и миналогодишни разходи и сегашни разходи… 
г-н Павел Гуджеров: Специално за Водопровода, накратко казано мога да кажа, ние поехме 
изкопа и насипа, „ВиК” пое монтажа на водопроводните тръби. И един обект за около 800 000 
лв., успяхме да го свършим с заплатата на един служител и разхода за нафта.  
г-н Петър Антонов: Без пари, където се вика. Понеже сме на темата, аз ми се искаше и 
Текущите ремонти да видим и един ремонт за Поликлиниката в кв. Секирово. Не знам дали не 
Ви прави впечатление вътрешен ремонт, малко далко да се освежи? Малко места за 
сядане… Да не Ви се налага да ходите там. Най – вероятно, ако идете с вирус, ще излезете с 
три. Или най-малко да се санкционират по някакъв начин тези наематели! Отвънка е под 
всякаква критика. Няма кошчета за смет, според мене. За етажите да не говорим. 
Извинявайте, ама целият квартал минава от там! Всички си водим децата до джипито за 
каквото и да се наложи. Не бива да бъде по тоя начин. За пенсионерските клубове -  3 000 лв.! 
И в един момент сме записали някакви улици тука и спирки, а за Поликлиниката… За 
отсечката между Секирово и Парчевич няма. За отсечката от кръстовището „Петър Богдан” с 



стр. 85 
 

„Родопи” към „Ханче 23-км”, пак няма. Искаме да си даваме нашите местни приходи за… 
смея да твърдя, улици с не толкова голямо значение. А идеята ми е била, за това, което 
говоря, да има наистина малко повече пътни артерии, които да спомагат по-бързото влизане 
и излизане в квартала, като говорим конкретно. Нищо повече. Да не говорим и за Парчевич –
Секирово! Поне една маркировка! Да, засега времето е с нас, няма много мъгли ...  
г-н Павел Гуджеров: Господин Антонов мога … 
г-н Петър Антонов: Едни такива дребни нещица, дето… 
г-н Павел Гуджеров: … мога напълно да се съглася с Вас. Аз, пък и сигурен съм и всички 
колеги, ако вземем да изреждаме други необходими неща, сигурен съм, че ще изредим 
още доста. И за ред, ред други неща. Конкретно за ул. „Родопи”, която е за „Ханче 23-ти км”, 
за съжаление там, поради обективни причини, все още не можем да интервенираме. Ще 
можем чак догодина, евентуално. Съгласен съм за Поликлиниката, съгласен съм за 
Пенсионерските клубове и сигурен съм , че може да ми кажете още толкова неща, нали? Но 
бюджета е ограничен, в тези си рамки до това се разпростираме. Като напредне годината, 
ако имаме възможност, знаете че съм фен на актуалицациите, ще актуализираме. Може да 
предвидим средства и за … специално за Поликлиниката, наистина съм повече от съгласен, 
че е на дневен ред. Колкото до Пенсионерските клубове, смея да кажа, че и в Белозем, и в 
Шишманци сме отделяли през годините средства, станаха в едно завидно добро състояние. 
В Секирово смея да кажа, че състоянието им не е лошо. Въпрос на вече поддръжка. Мога да 
призная, че този в кв. Ген. Николаево изглежда изключително зле. Има какво да се направи 
там. И да се надяваме, че ще имаме възможност и да го направим. Аз приключих, моля 
продължете! 
г-н Петър Антонов: И аз ще приключа само с един въпрос. На една от последните справки 
съм на приложението. Какви са ни очакванията за привличане на … средства по Европейски 
програми? Защото вече първа, втора година, гледам тази справчица ми стои много празна? 
А си говорихме други неща. Сега сменихме темата на правителството…  привличайте евтини 
пари. Главниците няма да ги връщаме и ще плащаме и … Какво се случва с привиличането 
на свежи средства от Европейския съюз? И какви са ви поне плановете…?   
г-н Павел Гуджеров: Моите очаквания бяха по – големи. Указанията да теглим кредит, никой 
не ни ги дава.  
Това на което разчитаме да се случи скоро време е, ама честно казано и пред всички ще го 
кажа – обещание и уверения получвам от лятото на 2017 г. Имаме проект за четири улици в 
кв. Ген Николаево, който сме коментирали и на други сесии: „Васил Петлешков”, „Стефан 
Стамболов”, „Димчо Дебелянов”, „Котел”. Проектът е за около 2 000 000 лв. Кога ще бъде 
одобрен, може само да гадаем. И това го правим от летните месеци на миналата година, 
честно казано. Кандидатствали сме и веднага мога да отговоря на мен какво ми е казвано. 
Има, малко образно ще говоря… общини, да речем 30 общини, които са одобрени с 
еднакъв брой точки и ние влизаме там. Като бюджет има, да речем, за 10. Процедурата е, 
иска се допълнително увеличване на бюджета от министерството, иска се от фонда, към 
министерството. Министерството би трябвало да одобри това увеличване на фонда и да 
подпишем договора. Това нещо, вярвайте ми г-н Антонов, го чакам повече от Вас. Дори 
повече от хората, живеещи по тези улици. За съжаление към момента не се случва. Това, 
което очакваме да имаме като привличане на евросредства е пак по прословутата мярка 
7.2. Планира се отваряне тази година. Кога? Пак ще кажа, може само да гадаем.   
г-н Петър Антонов: А нещо случи ли се по 7.2. през годината?  
г-н Павел Гуджеров: Това, което коментирахме към момента е по 7.2. – за улиците. Тръпнем в 
очакване, г-н Антонов! Както и много други общини в Република България. За съжаление ОП 
„Региони в растеж”, остана само за големите градове. Ние там не сме допустим кандидат. 
Не сме допустим кандидат по „Околна среда” за Водните цикли. Както виждате всички, 
компенсираме от ПУДООС, при това доста успешно. Един проект за 3 000 000 лв. вече е  
факт. Още един за още 2 200 000 лв. към момента е в изпълнение в с. Шишманци. С Ваша 
благословия вече сме подали и ще внесем и това коригиращо решение на Общиснки съвет 
за с. Момино. Проектираме конкретни участъци за с. Стряма и за Белозем. Смятам, че не 
малко правим в тази насока. За съжаление до момента това са ни възможностите. Сигурен 
съм, че всички, и Вие тук и аз и жители на Община Раковски, искаме повече. За съжаление 
бюджетната рамка е такава и възможностите са ни такива. И смятам, че дори и с нашите 
възможности до момента сме свършили не малко. Приключих, благодаря! 
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси?  
г-жа Ралица Сатанска: И тъй като говорим за проекти, миналата година по това време 
говорихме за проект за това читалище, говоря конкретно за тоалетната. Не са факт, ами не е 
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спешно, защото всеки  месец сме тук, и те са просто покъртителни. Няма дори и крушка, 
която да свети.  
г-н Георги Лесов: Добре, може ли да Ви прекъсна? Читалището спечели проекта, 
договориран е. Кмета мисля, че е задвижил процедурата по избор на изпълнител на 
ремонта.  
г-жа Ралица Сатанска: Значи, скоро ще се случи?  
г-н Георги Лесов: Ако не се лъжа, проектът е стойност около 400 000 лв. ли беше? 
г-н Павел Гуджеров: Пък, представете си, честно казано има хора, които идват и всеки ден. 
Не само веднъж месечно. За всички е неприятно.  
г-н Георги Лесов: Значи, това ще бъде факт, въпросът е кога ще мине процедурата. 
г-н Павел Гуджеров: Доколкото си спомням, ние бяхме заложили средства от Общинския 
бюджет, с които да направим ремонта. Въпросът е, че когато можем да привлечем средства 
няма защо да даваме малкото наши, които имаме за нещо, което може да дойде отвън.  
г-жа Ралица Сатанска: Аз просто попитах, дали ще се случи ли проекта или няма да се 
случи. Сега кога ще се случи… 
г-н Георги Лесов: Проектът е факт, има го, подписан е. Г-н Замярски? 
г-н Божидар Замярски: Аз имам едно предложение като председател на СК „Раковски”, 
предлагам субсидията на спортния клуб, която е 2 000 лв., да се намали на 1 000 лв. А тези  
1 000 лв. намаление – 500 лв. да отидат за ФК „Секирово” и 500 лв. на Рангел предложението 
за Тенис клуба. Да, такова ми е предложението.   
г-н Павел Гуджеров: А, колеги между другото с известна доза сериозност предлагам да 
приемем вътрешно правило, никой от общинските съветници повече да не може да става 
член на някой спортен клуб или какъвто и да е било друг. Дано да секнат тези предложения! 
г-н Георги Лесов: Колеги, въпроси? Г-жо Бакова, извинявам се! 
г-жа Татяна Бакова: Аз искам отдавна думата, защото остана неотговорено на няколко 
въпроса. Един от тях беше Други дейности по външната сигурност. Тук е заложена тази сума 
за абонаметът, месечният за СОТ. Другият въпрос, на който не беше отговорено - 
Максималният  размер на Общинския дълг на Община Раковски към момента е 407 520 лв., 
а не 5 000 000 лв. Също така тук предоговаряме с ФЛАГ за намаляване на лихвеният процент, 
успяхме да намалим лихвения процент, понеже главницата е паднала. Така че може 
спокойно през 2018 г. да поемем нов общински дълг.  
г-н Петър Антонов: Спор няма, че можем да поемем, г-жо Бакова и така е записано в 
Предложението за бюджета. Въпросът е дали е нужно да поемаме.  
г-жа Татяна Бакова: А другият въпрос за Капиталовата субсидия, в таблица Приложение 1 е 
отчета към ноември месец, понеже бюджета по-рано се внася. Уверявам Ви, че държавните 
средства, които целево ни се изпращат си ги усвояваме до стотинка. Тия 343 000 лв. от 
миналата година, сме си ги усвоили. Не са 205 усвоени. Цялата сума е усвоена. Държавна 
сума не остава неусвоена.  
г-н Петър Антонов: Ама аз изобщо нямам съмнение, че е усвоена, разбираш ли? Аз искам 
да пише повече и да усвоите повече. Аз не съм казал, че не е усвоена, разбираш ли? 
г-жа Татяна Бакова: Аз искам да Ви призова за следващите пъти когато имаме обществено 
обсъждане на бюджет, моля присъствайте! Тогава е моментът за повече разяснения и 
предложения от Ваша страна.  
г-н Петър Антонов: Госпожо Бакова, като започнете да ми заплащате възнаграждението, ще 
казвате кога и къде какво да си говорим. 
г-жа Татяна Бакова: Аз Ви предлагам, не Ви задължвам. 
г-н Петър Антонов: Да започна с вътрешна сигурност, защото го дебатирахме много години 
преди това. И ни убеждавахте колко е евтино… Какви не минаха тука, та Трафици, та 
мрафиици, та незнам си какви! И в един момент от 2-3 000 лв. на месец, станаха 5 000 лв. на 
месец. Това съм имал предвид. Обаче Вие чувате само това, което Ви харесва! 
г-н Георги Лесов: Добре, г-жо Джатова, Вие сте! 
г-жа Мария Джатова: Благодаря! Ще започна отзад напред, едва вчера, прочитайки бюджета, 
видях, че е имало обществено обсъждане. Въпреки, че смея да кажа съм много 
информирана, май не е много разумно в работен ден в десет часа! Поне да  е или сутринта 
или следобяд. Сега десет часа …! Отгоре на всичкото аз не разбрах, че е имало обществено 
обсъждане, щях да отида там, за да попитам моите въпроси.   
г-н Георги Лесов: Честно да Ви кажа, извинявам се, че Ви прекъсвам, в моя скромен опит в 
публичния живот на Общината, за трета година единствено на Обществено обсъждане идват 
хора, които пряко ги касае. Идват задават си въпроса и си тръгват. Значи, който иска намира 
начин.  
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г-жа Мария Джатова: Аз не разбрах кога, това казвам! Тъй като г-н Кмете, аз само от 
Бюджета разбирам какво ще се случва в нашата Община. Ние нямаме такива преки 
контакти много често, без да Ви обвинявам. Затова Ви питам предвиждаме изграждане на 
басейн, който ще е общински? Така ли? И ще бъде … така, де. Ние сега ще го проектираме 
и ще го видим някой ден в спорната база, която предвиждаме. Другият ми въпрос е, аз не 
знам да има спорта база в Чаклъкови? Какво ще ремонтираме?  
г-н Георги Лесов: Как да няма?  
г-жа Мария Джатова: Ами не знам, къде е? Стадиона ли е? 
г-н Георги Лесов: Да.  
г-жа Мария Джатова: Добре, стадиона ще ремонтираме, така ли? 
г-н Павел Гуджеров: За колко?  
г-жа Мария Джатова: 1 500. 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Кмете?  
г-н Димитър Иванов: Има съблекални, които са в окаяно състояние. Трябва да се поосвежат.  
г-жа Мария Джатова: Добре, аз не знам просто какво визират за спортна база, затова 
задавам този въпрос. Благодаря! Следващото нещо, което искам да попитам е, вземайки … 
опит от това, как се използва рампата за Община Раковски, рампата за инвалиди, питам 
къде ще бъде изградена тази рампа в с. Белозем?    
г-н Павел Гуджеров: Тук не мога да Ви отговоря. Съжалявам! Искам да отовря само една 
скоба, това, което виждате като суми за селата, за другите населени места, това е по заявки 
на кметовете на селата.  
г-жа Мария Джатова: Знам, обаче нали разбирате, че аз не мога да знам за какво са 
предвидени тези пари?  
г-н Павел Гуджеров: Знам, обаче не съм толкова в детайли запознат с всяко едно нещо. 
Минало е, коментирали сме го, съгласували сме го и минаваме на следващото. Сега 
наистина не мога да Ви кажа точно къде ще е разположена тази рампа.  
г-жа Мария Джатова: Добре, аз просто смятам, че не знам къде трябва да е, за да се налага 
да я направят. Ако ще е в Кметството, не знам колко хора …. 3 000 лв. в Кметството. Защото не 
виждам къде може да се постори такава.  
г-н Павел Гуджеров: Тя, че е за Кметството, за Кметството ще е. Мисля, че ме питате, от къде 
точно ще бъде.  
г-жа Мария Джатова: Не, не. Не питам от къде е. Питам за Кметството ли е?  
г-н Павел Гуджеров: Да.  
г-жа Мария Джатова: В Кметството ще строим рампа? И ще ремонтираме тераси – 1000 
лв.? При положение, че правихме външно саниране преди една година? Смятам, че… 
г-жа Таня Бакова: Терасата и подовата настилка, тридесет и няколко плочки трябва да 
подменяме. Имемнно затова е  за това е текущ ремонт. И затова е такава сумата.  
г-жа Мария Джатова: Аз просто казвам, отбелязвам го, за да ви кажа къде според мен не е 
редно. Предвид, че никъде не видях за почистване на канавките в Белозем? Никъде. Такова 
нещо няма. Поне… аз не мога да чета много бюджет, но от това, доколкото разбирам… 
г-н Павел Гуджеров: Това мисля, че е заложено в бюджета на Предприятието. 
г-жа Мария Джатова: Добре! Другият ми въпрос е за „Петър Парчевич” ремонтиране на 
покрива? Това не е ли в гарнционните… Вече е извън гаранция или какво?  
г-н Павел Гуджеров: По повод на гаранцията мога да внеса още малко информация. То, че 
изтече, изтече. Въпроса е… три пъти сме го осъждали с въпросната фирма. Обаче в момента 
съм амнайстият дето ги съди и са с милиони задължения, и преди нас е НАП и т.н., дето няма 
да си ги вземем.  
г-жа Мария Джатова: Прави ми впечатление, мисля, че не греша купуваме басей на ЦОП. 
Всяка година. Сега аз… смея да кажа, че не съм достатъчно добре информирана може би, 
защото сама не съм си потърсила информация за дейността н а ЦОП. Била съм на една 
единствена среща, на която майки на деца, които имат нужда от такава обществена 
подкрепа, не се изразиха никак класно за това предприятие. Споделям просто. Споделям, че 
не знам доколо  им е нужен този басейн, но най-вероятно е по тяхна заявка.  
г-н Павел Гуджеров: Разбира се, че е по тяхна заявка и действително се повтаря от времето 
когато бях зам. кмет. Към момента защо не го купуват, не мога да Ви отговоря. Парите си 
остават, не се харчат. Колкото до това, дали родителите са доволни или не, аз съм разговарял 
с доста родители, които от друга страна са доволни. Въпросът е, че за съжаление, не успяват 
да обхванат всички случаи. И не успяват да им дадат толкова често помощ, отколкто те имат 
нужда. Действително е така. Иска ни се да го разширим, но това ни е капацитетът към 
момента.  
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г-жа Мария Джатова: Това и аз имам предвид. А и още нещо – челен товарач. За какво ще го 
изполваме този челен товарач? 
г-н Павел Гуджеров: Веднага отговарям. Челният товарач е това, което много хора наричат 
Боб – Кат, макар, че това е марка. Това е верижна машина, наподобява фадрома, обаче е 
по-малка по размери. Като на машината се предвижда да се закупи инвентар – грейдер, 
който е за подравняване на горния пласт на улиците, както и инвентар фреза, която е за 
фрезоване на асфалта.  
г-жа Мария Джатова: Нова ли?  
г-н Павел Гуджеров: Нова. Чисто нова.  
г-жа Мария Джатова: Благодаря! 
г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов на една от предните сесии ни критикуваше, че не взимаме 
нови машини, взимам си бележка.  
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? Няма. Моля, да гласуваме! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 15     
Против: 1 
Възд. се: 3                   
 
 

1. Петър Милков Антонов – против 
2. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се    
3. Йордан Христов Неделчев – възд. се     
4. Татяна Янкова Изевкова – възд. се     
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов – 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  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 543 

 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2018 г. 
 
На основание: чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка със чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 
и в изпълнение разпоредбите на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ - 2018, Постановление 
№332 от 22 декември 2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2018 година, чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14 април 2010 година за 
заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 

1. Приема Бюджета на Община Раковски за 2018 година, както следва: 
/лв./ 
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I. ПО ПРИХОДА – справка прилож. № 1 18 455 522 
I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ В Т.Ч: 10 123 312 
           – Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 9 400 865 
           - Собствени приходи на ВРБ 40 550 
           - Временно съхранявани средства        -160 453 
           - Преходен остатък от 2017 г. 842 350 
I.2. ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В Т.Ч.: 

8 332 210 

           – Данъчни приходи 1 690 000 
           - Неданъчни приходи 2 555 841 
           - Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:  1 512 100 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 62 700 
           - Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.: 368 500 
           - Отчисления по  Закона за управление на отпадъците -128 000 
           - Трансфери  м/у бюдж. с/ки и с/ки за средства от ЕС -60 000 

           - Предоставяне на  суми по временна финансова помощ на МИГ-
Раковски 

-60 000 

           - Погашения по дългосрочни заеми -60 360 
           - Преходен остатък от 2017 г. 2 514 129 

 
II. ПО РАЗХОДА 18 455 522 
II.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – справка прил. № 2 10 123 312 
II.2 ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД – справка прил. № 3 294 256 
II.3. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – справка прил. № 4 8 037 954 
ІІІ. БЮДЖЕТНО САЛДО 0 

 
 

1. Утвърждава разчета за финансиране на капиталовите разходи през  2018 г. на Община 
Раковски по обекти, дейности, параграфи и източници на финансиране съгласно 
справка прилож. № 5 и прилож. № 5а в общ размер на 2 780 590 лв.  

1.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 
368 500  лв., съгласно справка прилож. № 7. 

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

общински нефинансови активи(§§40-00), съгласно справка прилож. № 8. 
 
2. Утвърждава разпределението на  преходния  остатък към 31.12.2017 г. по бюджет 2018 г., 

както следва: 
       - Остатъкът в Делегираните от държавата дейности в размер на 842 350 лв.,  съгласно  
справка прилож. № 9; 

-     Остатъкът в Местните дейности в размер на 2 514 129 лв., както следва: 
- По Прихода: 
- Погашения по дългосрочни заеми по §§83-82 (-) 60 360 лв. 
- По Разхода: 
- по дейност 122 „Общинска администрация ” §§52-06– 63 300 лв. 
- по дейност 603 „ВИК” - §52-00 – 28 080лв. 
- по дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”                                               

§51-00 – 540 000 лв. §52-00 – 554 103 лв.  
- по дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  благоустройството и 

регионалното развитие” §52-00 – 192 618 лв. 
- по дейност 622 „Озеленяване” §52–00 - 104 878лв. 
- по дейност 623 “Чистота” – 248 287 лв. 
- по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - §52-06 – 268 472 лв. § 45-00 – 1500 

лв. 
- по дейност 759 „Други дейности по културата” – §52-19 - 8 365 лв. 
- по дейност „Разходи за лихви” 2910 по §§2224 – 20 000 лв. 
- по дейност “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” – 484 526 лв. 

3. Определя за второстепенни разпоредители с бюджет през 2018 г.: 
      - ПГ “П.Парчевич” – гр. Раковски; 
         - ОУ “Хр.Ботев” – гр. Раковски; 
         - ОУ “Хр.Смирненски” – гр. Раковски; 
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 - ОУ “Гео Милев” – с. Белозем; 
         - ОУ “Отец Паисий” – с. Стряма; 
         - ОУ “д-р Петър Берон” – с. Чалъкови; 
         - ДГ “Щастливо детство” – гр. Раковски; 
         - ДГ“Детелина” – гр. Раковски; 
         - ДГ “Иглика” – гр. Раковски; 
         - ДГ “Първи юни” – гр. Раковски; 
         - ДГ “Радост” – с. Стряма; 
         - ДГ “Синчец” – с. Белозем; 
         - ПГСС – с. Белозем; 
         - ОП „Благоустройство и превенция”. 

4. Утвърждава трудовите разходи за 2018 г. на персонала, зает в  делегираните от държавата 
дейности съгласно справка прилож. №10. 

 
5. Утвърждава трудовите разходи за 2018 г. на заетите в местните дейности съгласно 
справка приложение № 11. 
 
6. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 
 
6.1 Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане на социално слаби 

граждани -  36 000 лв., в т. ч. 3 000 лв. финансова подкрепа  за дейността на Центъра за 
домашни грижи на Каритас Витания в гр.Раковски; 2 000 лв. за подпомагане на 
дейността на социалната кухня към Католическа енория “Свети Франциск от Асизи”, с. 
Белозем и 5 000 лв за Сдружение с обществено полезна дейност “Сърце Исусово” – гр. 
Раковски.  

6.2. Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане разходите за погребения 
на социално слаби и самотни жители от Общината – 1 000 лв; 

 
6.3. Утвърждава разходи за представителни цели, както следва: 

- Кмет на Община - 9 000 лв.; 
- Председател на Общински съвет - 4 500 лв.; 
- Кмет на  Кметство Белозем -  400 лв.; 
- Кмет на  Кметство Стряма - 400 лв.; 
- Кмет на Кметство Чалъкови - 300 лв. 
- Кмет на Кметство Шишманци -  300 лв. 
- Кмет на Кметство Момино -  300 лв. 
- Кмет на Кметство Болярино - 300 лв. 
 
 

 6.4. На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, определя допълнителна 
субсидия за читалищата за сметка на собствените приходи на Общината в размер 
на  42 830 лв., разпределени както следва: 

 

№ ЧИТАЛИЩЕ СУМА В Т.Ч. 

1 НЧ “Хр.Ботев” – с. Болярино 850  

2 НЧ “П.Мандажиев” – с. Момино село 2 250  

3 НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. 
Шишманци 

3 750 3 750 лв. в т. ч. /мероприятия, 
програма “Глобални 
библиотеки” 

4 НЧ “Хр.Ботев” – с. Чалъкови 3 000  

5 НЧ “П.Б.Бакшев” – гр. Раковски 2 750  

6 НЧ “Просвета” – с. Белозем 6 000  

7 НЧ „Честолюбие” гр. Раковски 2 000   

8 НЧ “Хр.Ботев” – с. Стряма 7 580 4 750 лв. в т. ч. /мероприятия, 
програма “Глобални 
библиотеки”  

9 НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 
Раковски 

14 650 
 

14 650 лв. в т. ч. /мероприятия, 
програма “Глобални 
библиотеки”, 110 - годишнина 
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6.5.  На основание чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, утвърждава субсидия за спортните клубове, регистрирани като 
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в размер на 31 000 лв., 
разпределени, както следва: 

                  

№  Спортен клуб Размер на субсидията /лв./ 

1 ФК Раковски 2011 12 500 

2 ФК Секирово 4 000 

3 ФК Раковски  1 500 

4 ФК “Вихър” с. Белозем 3 500 

5 ФК Момино 1 500 

6 СК “Ин-Ян” - Раковски 2 000 

7 СК “Рефлекс”- с. Белозем 1 500 

8 Тенис клуб - Раковски 1 500 

9 СК Раковски - баскетбол 1 000 

10 СК Пашкулов - бокс 2 000 

 ОБЩО 31 000 

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

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

представили  отчета за изразходената субсидия през 2017 г. в определения с 
решението на ОбС срок. 

         Общински съвет задължава председателите на спортните клубове до 31.01.2018 г. да 
представят отчет за предоставените им и изразходени през 2017 г. средства. 

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

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

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

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

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

съгласно справка прилож. прилож. 13. 
 

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности за периода 2018, 
2019 и 2020 г., съгласно справка прилож. 14. 

 
10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
      10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. - 3 000 000 лв 
      10.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. – 407 520 лв. 

 
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи (8 823 024 лв.), които 

могат да бъдат натрупани през 2018 година по бюджета на общината, като наличните 
към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 
помощи и дарения. 

 12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи (11 323 024 лв.), които 
могат да бъдат поети през 2018 година като наличните към края на годината поети 
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер 
на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 
ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 
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13.  Утвърждава размера на просрочените вземания на Община Раковски, съгласно 

справка прилож. 15 за  2018 г.  
       На основание чл. 111, б. “в” от Закона за задълженията и договорите Общински съвет 

дава съгласие несъбираемите вземания  да бъдат отписани от баланса на Общината. 
 
 
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
      16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

      16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите; 

      16.3. Да се разпорежда с резервния бюджет, плануван по бюджетна дейност 2998 
“Резерв за непредвидени и неотложни разходи” §97-00. 

 
15. Възлага на кмета: 
      15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
      15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

15.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 

      15.4. Да информира Общински съвет за извършените промени по чл. 125, ал. 1 от 
Закона за публичните финанси. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет: 

      16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 
по-късно от края на 2018 година; 

      16.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните 
финанси; 

      16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 
предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

 
17. Упълномощава кмета: 
       17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансиране им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие.  

      17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 
 18.  Приема за сведение справка прилож. № 6 – Текущи ремонти, № 6а – Текущи ремонти. 
 
 19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

приложение справка прилож. № 17. 
 

 
МОТИВИ: В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация Общинският съвет приема първоначалния 
годишен бюджет на Общината. 

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски Ви 
предлагам за приемане и утвърждаване  бюджета на Община Раковски за 2018 година 
ведно с необходимата документация: 
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- Проект за бюджет по пълна бюджетна класификация, с обяснителна записка към 
него: Приложение №1 Приходи, Приложение №2 Разходи за Делегирани от 
държавата дейности, Приложение №3 Дофинансиране на делегираните от 
държавата дейности, Приложение №4 Разходи за местни дейности;       

- Приложение №5 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община 
Раковски за 2018 година; 

- Приложение №5а Разчет за финансиране на капиталовите разходи на ОП 
„Благоустройство и превенция„ за 2018 година; 

- Приложение №6 Справка за текущите ремонти, включени в проектобюджета на 
Община Раковски за 2018 година; 

- Приложение №6а Справка за текущите ремонти на ОП „Благоустройство и 
превенция„ за 2018 година; 

- Приложение №7 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 
утвърдена с чл. 51 от ЗДБРБ - 2018; 

- Приложение №8 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи 
по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно 
чл.127, ал.1 от ЗПФ; 

- Приложение №9 Разпределение на преходните остатъци в ДДД по дейности и 
разпоредители по Бюджет - 2018; 

- Приложение №10 Справка за утвърждаване на трудовите разходи в Делегираните от 
държавата дейности по Бюджет - 2018; 

- Приложение №11 Справка за утвърждаване на трудовите разходи на заетите в 
местните дейности по Бюджет - 2018; 

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

- Приложение №13 Индикативен годишен разчет за 2018 г. за приходите и разходите 
на сметки за средства от Европейския съюз; 

- Приложение №14 Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза; 
- Приложение №15 Справка за просрочените вземания; 
- Приложение №16 График за просрочени задължения за 2018 г.; 
- Приложение №17 Протокол от публично обсъждане на Проектобюджета за 2018 г.         

 
 

   
 

/18:00 часа – г-н Рангел Георгиев Матански и г-н Георги Борисов Панов – излизат от залата/ 
 
 
 
г-н Георги Лесов: Точка тридесет и първа  от Дневния ред: Отпускане на еднократни 
помощи. 
Г-жо Нанчева! 
г-жа Мария Нанчева: Благодаря, г-н Председател! Бяха разгледани постъпилите молби и  бяха 
одобрени следните граждани:  
 

1. Марийка Якова Колева от с. Белозем – със сумата 100 лв.  
2. Калоян Минчев Шишков от гр. Раковски – 100 лв. 
3. Ивана Георгиева Матанска от с. Момино село – 100 лв. 
4. Слав Иванов Рабаджийски от гр. Раковски – 100 лв. 
5. Йона Йозова Мандраджийска от гр. Раковски – 100 лв. 
6. Петър Варков Карагеоргиев от гр. Раковски – 100 лв.  
7. Сашо Милков Шарков от гр. Раковски – 100 лв. 
8. Люба Иванова Гиева от гр. Раковски – 100 лв. 

  
Благодаря! 
г-н Георги Лесов: Благодаря Ви, г-жо Нанчева! Колеги, въпроси? Няма. В такъв случай, моля да 
гласуваме! 
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Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 17 
Гласували: 17 
За: 16     
Против: 1  
Възд. се: 0               
 
 

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

11. Георги Борисов Панов  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Запрян Петков Запрянов – за  
15. Петър Григоров Терзийски  
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 № 544 
 

Взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 
 
Относно: Отпускане на еднократни помощи. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 от Наредбата за 
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 
 
По предложение на: Мария Димитрова Нанчева – Зам. председател на ПК „Здравеопазване 
и социални дейности”  

 
Р Е Ш И:  

 
Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 
1. Марийка Якова Колева с ЕГН: 490606**** и постоянен адрес: с. Белозем, община 

Раковски, ул. „Михаил Марков” № 29, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
2. Калоян Минчев Шишков с ЕГН: 891117****и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Синчец” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
3. Ивана Георгиева Матанска с ЕГН: 290103**** и постоянен адрес: с. Момино село, 

община Раковски, ул. „14-та” № 45, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
4. Слав Иванов Рабаджийски с ЕГН: 461211**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Лермонтов” № 11, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
5. Йона Йозова Мандраджийска с ЕГН: 400822**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 

община Раковски, ул. „Александър Стамболийски” № 20, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
6. Петър Варков Карагеоргиев с ЕГН: 460729**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Христо Смирненски” № 3, в размер на 100 /сто/ лева. 
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7. Сашо Милков Шарков с ЕГН: 910612**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 
Раковски, ул. „Гоце Делчев” № 8, в размер на 100 /сто/ лева. 

 
8. Люба Иванова Гиева с ЕГН: 540710**** и постоянен адрес: гр. Раковски, община 

Раковски, ул. „Георги С. Раковски” № 104, вх. А, ет. 2, ап. 12, в размер на 100 /сто/ лева. 
 
 

 
   

 
 
г-н Георги Лесов: И последна точка от Дневния ред тридесет и втора: Питания. 
Някой, ако все още не е попитал нещо? 
г-н Виктор Узунов: Аз не съм попитал. 
г-н Георги Лесов: Сега е моментът. Г-н Узунов?  
г-н Виктор Узунов: Първо, преди да попитам,  искам да благодаря на г-н Кмета за реакцията, 
която…, и за хубавите неща, които се свършиха около болницата. Там вече наистина изходът 
от болницата е много по-приятен, много по-безопасен. И тъй като снощи и тази сутрин 
станах свидетел почти на ПТП-та, да Ви обърна внимание, че на триъгълника на «Москва» и 
«Михаил Добромиров» няма знакът «Влизането забранено», който беше откъм Брезово. И 
снощи и тази заран присъствах как влиза кола директно откъм Брезово вляво, отсреща идва 
друга кола и… просто бързите реакции ги спират. Там където оня ден махнахте цимента. 
Просто един знак трява да се сложи. Имало е. Откакто го има този триъгълник, го има този 
знак. Защото идват хора отвън, които не знаят какво става и… Благодаря, за което 
предварително!   
г-н Георги Лесов: Колеги, други въпроси? В такъв случай, благодаря Ви, че изтърпяхте толкова 
време. Лека вечер! 
 
 
 
 

/Заседанието приключи в 18:06 часа/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Председател на Общински съвет - Раковски: 

           
               /Георги Лесов/ 

    
 
 
 

                         Гл. спец. сътрудник Общински съвет: 
 

                                                                                                          /Славка Гълева/ 
 

 


