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Р Е Ш Е Н И Е № 273 
 

Взето с Протокол № 18/10.01.2017 г. от гласуване чрез „ПОДПИСКА” 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. Шишманци, Община Раковски» пред «Предприятие за управление дейностите 
по опазване на околната среда». 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 92 а, ал. 4 от  Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
1. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 

общината. 
2.  Определя обект «Рехабилитация на водопроводна мрежа на населени места от Община 

Раковски» с подобект «Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, 
Община Раковски» пред «Предприятие за управление дейностите по опазване на 
околната среда» като обект от първостепенно 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. Шишманци, Община Раковски» пред «Предприятие за управление 
дейностите по опазване на околната среда». 

4.  Дава правомощия на Кмета на Община Раковски да подготви и представи необходимите 
документи за кандидатстване пред Министерство на околната среда и водите. 

 
 

Мотиви: Водоснабдяването в село Шишманци 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 Шишманци възлизат на около 80% 
като през 2016г. официално беше въведен и режим на водоподаването. Водният стрес е 
официално регистриран в МРРБ. Действащият 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 Шишманци.  

От по-горе изложеното безспорно става ясно, че реконструкцията на 
съществуващата водопроводна мрежа в село Шишманци 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 търговски 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. Шишманци, 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. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 11 
Гласували: 11 
За: 11       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Славка Гълева/ 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 


