
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 107 

 
 

    Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол №  
9/27.05.2008 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 77 от АПК. 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол №  
9/27.05.2008 г., както следва: 
 
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № 

85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол №  9/27.05.2008 г. 
 
§ 1. В чл. 36 се заличават думите „...и/или разрешение за разкопаване...“. 
§ 2. Създава се нов § 20 със следното съдържание: 
 § 20. (нов с Решение № 107 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
8/26.04.2016 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски, приета с Решение № 85 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол №  
9/27.05.2008 г., влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница 
на Община Раковски – www.rakovski.bg. 
 
МОТИВИ: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на Община Раковски е приета на основание чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси и с нея се регламентират обществени отношения от местно 
значение, съобразно нормативните актове от по-висока степен. Чл. 36 от цитираната наредба 
гласи: „Разкопаване на улици, тротоари и зелени площи – извършва се само въз основа на 
разрешение за строеж и/или разрешение за разкопаване, издадени от отдел ТСУ при 
общинска администрация. ...“ Посочената разпоредба в частта й „...и/или разрешение за 
разкопаване...“ противоречи на Закона за устройство на територията и Закона за местните 
данъци и такси, поради което се налага заличаването на посочения текст от новелата на чл. 36. 
Според чл. 72, ал. 1, предл. първо от ЗУТ „работите, свързани с разкопаване на улични и 
тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на 
разрешение за строеж“. Посочената разпоредба въвежда правило с императивен характер, 
а именно че за реализирането на дейности по чл. 72 от ЗУТ, се изисква именно такъв 
индивидуален административен акт (разрешение за строеж), но не и разрешение за 
разкопаване. Последното не се изисква според ЗУТ и същото не може да измести 
необходимостта от издаването на разрешение за строеж. 
 Основната причина и цел, налагащи приемането на Наредбата за изменение и 
допълнение е отстраняване на противоречието на посочената част от разпоредбата на чл. 36 
от цитираната наредба. 



 

 За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови 
средства. 
 Проектът на Наредба за изменение и допълнение не противоречи на нормите на 
Европейския съюз. 
 Очакван резултат от прилагането на Наредбата за изменение и допълнение – 
привеждане на чл. 36 от Наредбата в съответствие със законова уредба в ЗУТ. 
 
 На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът на наредба за изменение и допълнение е 
публикуван в официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg и 
обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, като 
по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и 
да изразят становище. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16       
Против: 0          
Възд.се: 4                                                               
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 108 

 
      Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот - публична общинска собственост, 
представляващ ПИ № 000003, с площ 54,014 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, 
област Пловдив, местността “Балтълъка” от „Пасище, мера” на „Нива”.   
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 45и от ППЗСПЗЗ 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 
Дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно ползване от „Пасище, мера” на  „Нива” 
на следния имот - публична общинска собственост: 
 
     - ПИ № 000003, с площ 54,014 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област 
Пловдив, местността “Балтълъка”, АОС № 2384/13.10.2009 г. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявление с вх. 
№ 26-913-1/12.02.2016 г. от „Милкком България” ЕООД, ЕИК 200321129, адрес на управление гр. 
Раковски, ул „Шишманско шосе” № 2, представлявано от Минчо Терзиев, за промяна начина 
на трайно ползване с цел комасация и обработка на земеделска земя. От години имот  № 
000003, с площ 54,014 дка, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 
местността “Балтълъка” е разоран и не се ползва като имот с НТП „Пасище, мера”. От страна 
на Дружеството се заявява желание за промяна на начина на трайно ползване на 
гореописания имот, с оглед възможността за сключване на договор за наем.  
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

 



 

 

 

 

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 109 

 
  Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

 
Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета 
средства през предходната 2015 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т. 12  и ал. 2 от ЗМСАМ, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за Народните читалища 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:                                                         
  
Общински съвет - Раковски приема докладите, представени от председателите на 
читалищата, намиращи се на територията на Община Раковски за осъществените читалищни 
дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и 
доклади за изразходваните от бюджета средства през предходната 2015 г. 
 
 
МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на Закона за народните читалища и с оглед 
осъществената читалищна дейност председателите на читалищата на територията на 
Община Раковски представиха на вниманието ни своите доклади за осъществените 
читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2015 г. 
 
       
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 1                                   
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 110 

 
    Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Насрочено заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив“ на 
27.04.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация –  Пловдив. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198в и чл. 198е, ал. 3 от Закона 
за водите 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

 Р Е Ш И: 
 
Определя Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров за представител на Община 
Раковски, който да участва в заседанието на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – 
Пловдив“, което ще се проведе на 27.04.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна 
администрация – Пловдив при обявения дневен ред в Писмо с Изх. № АВК-02-12/29.03.2016 г. на 
Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, а именно: 

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за 
провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив; 

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на 
членовете за дневния ред; 

3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 г.; 
4. Примане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – 

Пловдив за 2015 година; 
5. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2016 година; 
6. Предоставяне на информация за новопридобити активи – ВиК системи и 

съоръжения от членовете на АВиК Пловдив, които следва да бъдат предоставени на 
ВиК ЕООД – Пловдив по реда и условията на чл. 4.4 от договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и 
предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със 
съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. 

7. Други. 
 
По всяка една от горепосочените точки от дневния ред на свиканото Общо събрание на 
„Асоциация по ВиК – Пловдив“, Общински съвет – Раковски дава възможността на 
представителя си – Кмета на Община Раковски – Павел Андреев Гуджеров, да гласува по своя 
преценка и усмотрение. 
 
МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Писмо с Изх. № АВК-02-
12/29.03.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с което се свиква редовно заседание 
на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив“, което ще се проведе на 27.04.2016 г. 
от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация – Пловдив при следния дневен ред: 

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за 
провеждане на заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив; 

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на 
членовете за дневния ред; 

3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 г.; 
4. Примане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – 

Пловдив за 2015 година; 
5. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2016 година; 



 

6. Предоставяне на информация за новопридобити активи – ВиК системи и съоръжения от 
членовете на АВиК Пловдив, които следва да бъдат предоставени на ВиК ЕООД – Пловдив 
по реда и условията на чл. 4.4 от договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги 
на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор – 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. 

7. Други. 
Съгласно чл. 198е, ал. 3 от ЗВ, представител на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на 
общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
  
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 111 

 
   Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 

Относно: Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 
/КСО/.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО, чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 7, 
ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:  

 

І. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Райчо Атанасов Манолов, 
ЕГН 1044294389 и Антон Атанасов Манолов, ЕГН 0849054520. 

ІІ. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в 
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицата по т. 
І от настоящото решение. 

 
МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпила молба с Вх. № 
94М-1083-1/01.04.2016г. от Маргарита Танева Маркова от гр. Раковски, ул. „Ереван” № 7, ЕГН 
8212284538 в качеството си на законен представител на децата си Райчо Атанасов Манолов, 
ЕГН 1044294389 и Антон Атанасов Манолов, ЕГН 0849054520 за отпускане на персонална пенсия. 
Съгласно действащата в Република България нормативна уредба, персонални пенсии в 
изключителни случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да се отпускат на деца без право на 
наследствена пенсия от починал родител.  Персонални пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с 
решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната 
политика съгласувано с министъра на финансите. Предложението за отпускане на 
персонални пенсии се изготвя въз основа на решение, прието на сесия на общинския съвет, 
за внасяне на предложение в Министерския съвет и копие от заявлението на лицето до 
кметството/общината или общинския съвет. 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
Против: 0          
Възд.се: 0                               
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

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

 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 112 

 
     Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
 
Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 
2017 год. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т.12 и т.19 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.19 ал.2 и ал.3 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 
Р Е Ш И:   

 
Да бъде приет разработеният и съгласуван годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Раковски за 2017год. 
 
МОТИВИ: Съгласно чл.19 ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал.4 от 
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, ежегодно до 30 април се 
приема годишен план за развитие на социалните услуги в общините на Република България, 
като в изготвения годишен план се съдържат плануваните дейности за следващата календарна 
година, а именно 2017-та, годишният план е разработен и съгласуван с Дирекция за социално 
подпомагане – Раковски. 

 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
   
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 113 

 
Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

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

 
 

Р Е Ш И:  
  
 

1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2016 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, следните имоти - ЧОС: 
 

ПИ № 700453, находящ се в 
землището на гр. Раковски, кв. 

Генерал Николаево, м-ст „Домус 
гьол” 

Др. селскост. 
територия 1 933 4011/10.02.2016 

ПИ № 000444, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Цигански гьол” 

Др. селскост. 
територия 2 000 4012/10.02.2016 г. 

ПИ № 000174, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Каменица” 

Др. селскост. 
територия 18 135 4013/10.02.2016 г. 

УПИ XI – 495, кв. 144, гр. Раковски, кв. 
Секирово 

Жилищно 
строителство 791 701/17.01.2001 г. 

УПИ XIV, кв. 107, с. Стряма, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 470 2178/14.04.2009 г. 

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

ПИ № 700453, находящ се в 
землището на гр. Раковски, кв. 

Генерал Николаево, м-ст „Домус 
гьол” 

Др. селскост. 
територия 1 933 4011/10.02.2016 

ПИ № 000444, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Цигански гьол” 

Др. селскост. 
територия 2 000 4012/10.02.2016 г. 

ПИ № 000174, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Каменица” 

Др. селскост. 
територия 18 135 4013/10.02.2016 г. 

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

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



 

УПИ XI – 495, кв. 144, гр. Раковски, кв. 
Секирово 

Жилищно 
строителство 791 701/17.01.2001 г. 

УПИ XIV, кв. 107, с. Стряма, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 470 2178/14.04.2009 г. 

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

 
4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 

 

ПИ № 700453, находящ се в 
землището на гр. Раковски, кв. 

Генерал Николаево, м-ст „Домус 
гьол” 

Др. селскост. 
територия 1 933 2 000.00 

ПИ № 000444, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Цигански гьол” 

Др. селскост. 
територия 2 000 1 200.00 

ПИ № 000174, находящ се в 
землището на с. Шишманци, м-ст 

„Каменица” 

Др. селскост. 
територия 18 135 22 000.00 

УПИ XI – 495, кв. 144, гр. Раковски, кв. 
Секирово 

Жилищно 
строителство 791 18 193.00 

УПИ XIV, кв. 107, с. Стряма, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 470 4 700.00 

 
5. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

провеждането на търг и сключването на договори. 
                      
 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с  
вх. № 94Н-70-1/18.02.2015 г. от Нада Серафимова Сарийска, вх. № 94С-1939-2/04.03.2015 г. от 
Стоян Иванов Стефанов, вх. № 94И-2401-1/05.03.2015 г. от Иван Неделчев Неделчев, вх. № 94П-
477-1/20.04.2015 г. от Петър Венков Гаджев, вх. № 94Б-38-2/14.07.2015 г. от Бончо Богданов Чачов, 
вх. № 94П-412-2/23.09.2015 г. от Петър Рангелов Милушев, за закупуване на имоти – частна 
общинска собственост, както следва: ПИ № 700453, НТП „Др. селскост. територия”, целият 
състоящ се от 1,933 дка, находящ се в землището на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, 
община Раковски, местност „Домус гьол”, ПИ № 029095, НТП „Др. селскост. територия”, целият 
състоящ се от 2,762 дка, находящ се в землището на с. Белозем,, община Раковски, местност 
„Шератлика”, ПИ № 000444, НТП „Др. селскост. територия”, целият състоящ се от 2,000 дка, 
находящ се в землището на с. Шишманци, община Раковски, местност „Цигански гьол”, ПИ № 
000174, НТП „Др. селскост. територия”, целият състоящ се от 18,135 дка, находящ се в 
землището на с. Шишманци, община Раковски, местност „Каменица”, ПИ № 502.495, за който 
е образуван УПИ XI, кв. 144, отреден за „Жилищно застрояване”, с площ на УПИ 791 кв. м., 
находящ се в гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски, област Пловдив, УПИ XIV, кв. 107, 
отреден за „Жилищно застрояване”, с площ 470 кв. м., находящ се по регулационния план на 
с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив 
 
 Всички гореописани имоти представляват частна общинска собственост, не е налице 
обществено значим интерес същите да бъдат ползвани от или за населението на Община 
Раковски. От друга страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход 
на Община Раковски.  
 
 
 
 
 
 
 

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



 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20      
Против: 0          
Възд.се: 0                                 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114 
 

Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

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

Р Е Ш И:  
 

1. Дава съгласие да бъдат включени в Раздел ІІ – Описание на имотите, които Общината 
предлага за разпореждане през 2016 г. на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.”, следните имоти - ЧОС: 
 

УПИ VI – 2924, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 430 3987/20.11.2015 г. 

УПИ VII – 2926, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 452 3993/26.11.2015 г. 

УПИ VIII – 2927, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 444 3989/26.11.2015 г. 

УПИ IX – 2929, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 698 3991/26.11.2015 г. 

УПИ XVII, кв. 52, с. Чалъкови, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 735 326/08.02.2000 г. 

УПИ XIV – 2246, кв. 155, гр. Раковски, 
кв. Секирово 

Жилищно 
строителство 624 3135/09.03.2010 г. 

 
 

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

УПИ VI – 2924, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 430 3987/20.11.2015 г. 

УПИ VII – 2926, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 452 3993/26.11.2015 г. 

УПИ VIII – 2927, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 444 3989/26.11.2015 г. 

УПИ IX – 2929, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 698 3991/26.11.2015 г. 

УПИ XVII, кв. 52, с. Чалъкови, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 735 326/08.02.2000 г. 

УПИ XIV – 2246, кв. 155, гр. Раковски, 
кв. Секирово 

Жилищно 
строителство 624 3135/09.03.2010 г. 

 

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

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



 

 
 

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

4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 
 

УПИ VI – 2924, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 430 3 010.00 

УПИ VII – 2926, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 452 3 164.00 

УПИ VIII – 2927, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 444 3 108.00 

УПИ IX – 2929, кв. 139, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 698 4 886.00 

УПИ XVII, кв. 52, с. Чалъкови, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 735 2 940.00 

УПИ XIV – 2246, кв. 155, гр. Раковски, 
кв. Секирово 

Жилищно 
строителство 624 3 744.00 

 
 
 

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

 
МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили заявления с  
вх. № 94Й-538-1/03.12.2015 г. от Йосиф Славчев Евтимов, вх. № 94Г-657-2/17.12.2015 г. от Галина 
Стойкова Стойкова, вх. № 94Л-393-1/30.12.2015 г. от Любомир Владов Евтимов, вх. № 94А-2404-
1/25.02.2016 г. от Атанас Георгиев Атанасов, вх. № 94Е-571-2/22.03.2016 г. от Емил Методиев 
Манчев, за закупуване на имоти – частна общинска собственост, ПИ № 501.2924, за който е 
образуван УПИ VI, кв. 139, отреден за “Жилищно застрояване” с площ 430 кв. м., находящ се в 
гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски, област Пловдив, ПИ № 501.2926, за 
който е образуван УПИ VII, кв. 139, отреден за “Жилищно застрояване” с площ 452 кв. м., 
находящ се в гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски, област Пловдив, ПИ № 
501.2927, за който е образуван УПИ VIII, кв. 139, отреден за “Жилищно застрояване” с площ 444 
кв. м., находящ се в гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски, област Пловдив, ПИ 
№ 501.2929, за който е образуван УПИ IX, кв. 139, отреден за “Жилищно застрояване” с площ 
698 кв. м., находящ се в гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски, област 
Пловдив, УПИ XVII, кв. 52, отреден за „Жилищно застрояване”, с площ 735 кв. м., находящ се в с. 
Чалъкови, Община Раковски, ПИ № 502.2246, за който е образуван УПИ XIV, кв. 155, отреден за 
“Жилищно застрояване” с площ 624 кв. м., находящ се в гр. Раковски, кв. Секирово, община 
Раковски, област Пловдив 
 
 Всички гореописани имоти представляват частна общинска собственост, не е налице 
обществено значим интерес същите да бъдат ползвани от или за населението на Община 
Раковски. От друга страна, чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход 
на Община Раковски.  
  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0                                

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



 

 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 115 

 
Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Съгласуване на Стратегически план за дейността на звено за  вътрешен одит в 
Община Раковски 2016-2018 г. и  Годишен план за дейността на звено «Вътрешен одит» в 
Община Раковски за 2016 година. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор.  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
Съгласува Стратегическия план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Раковски 
за периода 2016 – 2018 г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Раковски 
за 2016 година, неразделна част от настоящото решение. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 15       
Против: 0          
Възд.се: 5                               
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

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 – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 
 
 
 
 
 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 
/актуализиран/ 

за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Раковски 
за периода 2016 – 2018 г. 

 
 
          I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Същност 
Този актуализиран стратегически план определя основните цели, приоритети и 

обхват на вътрешния одит в Община Раковски за периода 2016-2018 г. 
          Те са съобразени с целите и направленията на организацията, определени в 
Общински план за развитие на община Раковски за периода 2014-2020г. 

Актуализираният Стратегическият план е разработен на база оценка на риска и в 
съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен 
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звено „Вътрешен одит” и 
утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. 

Въз основа на актуализираният Стратегически план се изготвя актуализиран Годишен 
план за дейността по вътрешен одит, който дефинира предмета, обхвата, целите, 
времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки конкретен одитен 
ангажимент. 

 
1.2. Структура,    функции    и    обхват    на    вътрешния    одит    в организацията 
Функцията по вътрешен одит в организацията се осъществява от звено „Вътрешен 

одит”, което е създадено с Решение № 243, взето с протокол №21/27.03.2009г. на Общински 
съвет - Раковски, считано от 01.01.2009 г..  

Основните функции на звеното са свързани с осъществяване на дейността по вътрешен 
одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Раковски, включително на 
средствата от Европейския съюз, на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен 
в организацията. 

Във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината няма изградени 
звена за вътрешен одит. 

 
1.3. Актуализиране на стратегическия план 
Стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат на 

настъпили промени в целите, приоритетите и дейността на общината и на база оценката 
на риска. 

След изтичане на тригодишния период на стратегическия план се извършва пълна 
преоценка на риска. 

Звено ВО по своя преценка може да актуализира стратегическия план повече от веднъж 
годишно. 

Всяко изменение в стратегическия план се утвърждава от ръководителя на 
организацията и се представя за съгласуване от ОбС-Раковски. 

 
II. РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
     
Община Раковски е основна административно-териториална единица, юридическо 

лице със седалище гр. Раковски, която осъществява местното управление на територията на 
гр.Раковски. Бюджетът се формира от собствени приходи и субсидии от Централния бюджет. 

Основният предмет на дейност е провеждане на политика за решаване на всички 
въпроси от местно значение в сферата на: 

 общинското имущество, общинските финанси, данъци и такси, общинската 
администрация; 

 устройството и развитието на територията на община Раковски; 
 образованието, здравеопазването и културата; 
 благоустрояването и комуналните дейности; 
 социалните услуги; 
 опазването на околната среда; 
 поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 



 

 развитието на спорта, отдиха и туризма. 
 
За целите на стратегическото планиране, звено ВО извърши предварително проучване и 

запознаване с целите, структурите и дейностите на организацията. Звено ВО получи 
необходимата информация посредством провеждане на срещи с длъжностни лица от 
общината. 

 
2.1. Структура на Община Раковски 
На основание чл. 21, ал. 1, т.2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ от Общински съвет-Раковски, с Решение №156, взето с Протокол 
№12/27.07.2012г. е приета структурата на Общинска администрация при Община Раковски. В 
тази връзка и съгласно чл.44, ал.1, т.17 от ЗМСМА, от кмета на общината със Заповед №ДЗ - 149 
от 28.08.2012г. е утвърден устройствен правилник на общинската администрация.  Последната 
е структурирана в 3 дирекции,  4 отдела,  звено за ВО и отделно гл. архитект и финансов 
контрольор, които подпомагат кмета на общината при осъществяване на неговите 
правомощия /Приложение № 1/.  

Към общината има 13 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 
№ 2/. 

Община Раковски участва със 100 % (сто) в капитала на “МБАЛ”ЕООД гр.Раковски 
/Приложение № 3/.  

 
2.2. Цели на организацията 
Стратегическите цели на Община Раковски са определени в изготвения „Стратегически 

план за развитие на община Раковски за периода 2014 - 2020г.” 
Основната стратегическа цел за развитието на Община Раковски е да постигне високи 

и устойчиви темпове на икономически растеж, подобрено качество на живот на своите 
граждани, запазено и оценено природно и културно наследство при спазване на следните 
приоритети:  
       - Развитие на модерна и конкурентоспособна икономика 
        1.1.Развитие на модерна икономика чрез използване на местния потенциал 
        1.2.Развитие и разнообразяване на земеделските дейности 
        1.3.Развитие на туризма 
        1.4.Насърчаване на инвестиционната активност в общината 

      - Опазване и съхранение на околната среда и инфраструктурното обезпечаване на 
общината 

1.Подобряване и модернизация на инфраструктура 
2.Опазване и съхранение на околната среда 

          - Социално развитие чрез подобряване на здравните, образователните и социалните 
услуги 
      1.Подобряване качеството на здравните услуги и достъп до тях 
      2.Подобряване качеството и достъпа до образованието и благоприятна среда за 
реализация на младото поколение 
      3.Интегриране на групи в социална изолация чрез подобряване качеството на социалните 
услуги 
      4.Разнообразяване на културния календар на общината  
      - Подобряване на административния капацитет и повишаване на териториалното 
сътрудничество 
           1.Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината 
           2.Стимулиране на местните партньорства и международно сътрудничество 

2.3. Нормативни актове, релевантни към дейността на организацията към датата на 
изготвяне на плана 

2.3.1. Общи нормативни актове 
 Конституция на Република България; 
 Закон за устройството на Държавния бюджет /ЗУДБ/; 
 Закон за държавния бюджет за съответната година; 
 Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; 
 Закон за общинската собственост /ЗОбС/; 
 Закон за общинските бюджети /ЗОбБ/; 
 Закон за общинския дълг; 
 Закон за обществените поръчки /ЗОП/; 



 

 Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки; 
 Закон за сметната палата /ЗСП/; 
 Закон за счетоводството /ЗСч/; 
 Закон за държавния служител /ЗДСл/; 
 Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/; 
 Закон за концесиите /ЗК/; 
 Правилник за прилагане на закона за концесиите; 
 Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/; 
 Закон за устройство на териториите /ЗУТ/; 
 Закон за приватизацията /ЗП/; 
 Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/; 
 Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДФЛ/; 
 Кодекс за социално осигуряване /КСО/; 
 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/ДОПК/; 
 Закон за здравното осигуряване /ЗЗО/; 
 Закон за администрацията /ЗА/; 
 Кодекс на труда /КТ/; 
 Закон за вътрешния одит в публичния сектор; 
 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 
 Закон за държавната финансова инспекция; 
 Други нормативни актове. 
2.3.1. Вътрешни актове  
 Устройствен правилник на общинката администрация; 
 Наредба за управление на общинския бюджет; 
 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински 

имущество в община Раковски, както и конкретните правомощия на кмета; 
 Инструкция за изграждане на системите за финансово управление и контрол; 
 Актуализирана система за финансово управление и контрол в община Раковски; 
 Наредба за инвентаризациите; 
 Счетоводна политика на община Раковски с утвърдена номенклатура на сметките; 
 План за документооборота на счетоводните документи. 
 Стратегия за управление на риска. 
 Индивидуален сметкоплан. 

              
             2.4. Очаквани промени в организацията 

 Към момента на изготвяне на стратегическия план, няма структури, които да са в 
процес на разработване. Ако бъдат създадени/изградени нови структури, същите ежегодно 
ще се разглеждат и оценяват, и допълнително залагат в годишния одитен план.  

 
           2.5. Ниво на контрол в организацията 

СФУК в Община Раковски е актуализирана през 2008 г., 2009г., 2010г., 2012г. и 2014г. 
Същата обхваща всички дейности, свързани с управление на рисковете, общото управление 
и вътрешния контрол и е структурирана в следните пет основни елемента:  

- Контролна среда, 
- Оценка на риска, 
- Контролни дейности, 
- Информация и комуникация, 
- Мониторинг. 
СФУК е въведена и действа и в разпоредителите от по-ниска степен към Община 

Раковски. 
Системата за финансово управление и контрол в процеса на работа постоянно се 

наблюдава, актуализира и допълва, в съответствие с промените на действащото 
законодателство.  

Мониторингът на процеса по управление на риска се осъществява чрез преглед и 
наблюдение на въведените и действащи контролни механизми. 

Ръководителят на организацията осигурява независимост на ВО при планиране, извършване 
и докладване на резултатите от вътрешния одит и не може да възлага на ръководителя на ВО и 
вътрешните одитори изпълнение на други функции и дейности различна от дейността по вътрешен 
одит. 



 

             Ръководител звено ВО и вътрешните одитори докладват директно на ръководителя на 
организацията с което се гарантира функционалната и организационната независимост на ВО. 
            Ръководителят на организацията и други длъжностни лица оказват съдействие на ВО при 
изпълнение на дейността им и нямат право да се позовават на своя или на чужда търговска тайна, 
както и да отказват достъп до всички активи на организацията. 
           Общото състояние на СФУК в Община Раковски е добро и ръководството разбира неговата 
същност и важност. 

 
           III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ЗВЕНО ВО 

 
         На база полученото разбиране за целите, приоритетите, дейността и нивото на контрол в 
организацията, през периода 2016 г. – 2018 г. звено ВО си поставя следните стратегически 
цели: 
           3.1. Наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово 
управление и контрол в Община Раковски, в т.ч. и в разпоредителите от по-ниска степен към 
нея; 
        3.2.Подобряване дейността и процеса по управление на риска в Община Раковски; 
          3.3. Осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит; 
        3.4. Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори; 
        3.5. Запълване на административния капацитет на звеното, при необходимост. 
        Конкретните ангажименти и дейности на звено ВО за всяка година, посредством, които ще 
бъдат постигнати стратегическите цели, ще бъдат отразени в годишния план за дейността по 
вътрешен одит. 
 

IV. ОДИТНА ВСЕЛЕНА 
 

За определяне на одитната вселена е приложен функционален подход. Основните 
единици на одитната вселена на Община Раковски са: 

 Обществени поръчки; 
 Образование; 
 Капиталови разходи; 
 Приходи и доходи от собственост; 
 Здравеопазване; 
 Културни дейности – читалища. 

  
Пълният списък на идентифицираните одитни единици на общината е отразен в 

Приложение № 4 към плана. 
 
V. ОЦЕНКА НА РИСКА 
 
Оценката на риска в организацията се извършва при изготвянето на тригодишния 

стратегически план.  
Всяка година той се актуализира на база на извършените промени в дейността и 

структурата на Община Раковски и други външни фактори, които биха могли да имат 
значение за организацията. 
 

5.1. Рискови фактори и тегла  
На база получено добро разбиране за дейността на организацията, нейната 

счетоводна среда, вътрешно-контролна система и процедури и идентифицираните единици 
на одитната вселена са определени рисковите фактори. Същите са валидни към датата на 
изготвяне на стратегическия план и са относими за по-голямата част от единиците на одитната 
вселена. 

 
Тежестта на всеки рисков фактор е определена от неговата относителна важност, като 

общата тежест на рисковите фактори е равна на 1. 
 
Идентифицираните рискови фактори и техните тегла са както следва: 
 
 

№ РИСКОВ ФАКТОР НАИМЕНОВАНИЕ ТЕГЛО/ТЕЖЕСТ/ 



 

1. РФ 1 Структурни промени 0.15 
2. РФ 2 Текучество на персонала 0.15 

3. РФ 3 Промени в нормативната 
уредба 0.15 

4. РФ 4 Сложност на нормативната 
уредба 0.10 

5. РФ 5 Размер на бюджета 0.20 
6. РФ 6 Надеждност на СФУК 0.15 
7. РФ 7 Време от последния одит 0.10 
8. РИСКОВ ИНДЕКС 1.00 

 
5.2. Оценителна скала 
Скалата за оценка на рисковите фактори е от 1 до 3 и критерийте за оценка на същите 

са следните: 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКА 
Ниски стойности/липса на промяна 1 
Средни стойности/средна (ограничена) промяна 2 
Високи стойности/значителна промяна 3 
 

РИСКОВ ФАКТОР КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ОЦЕНКА 

1. Структурни промени 

Няма структурни промени за последните две 
години 1 

Извършени са малко на брой 
/незначителни/промени през последната една 
година 

2 

Настъпили са значителни структурни промени 
през последната една година 3 

2. Текучество на 
персонала 

Няма промени в състава на ръководния и 
експертния персонал през последната една 
година 

1 

Промяна на по-малко от 50 % от състава на 
експертния персонал и запазване на 
управленския през последната една година 

2 

Промяна в ръководния състав и в над 50 % от 
експертния през последната една година 3 

3. Промени в 
нормативната уредба 

Няма промени в нормативната уредба през 
последната една година 1 

Нормативните актове са променяни през 
последната една година, но не са въвеждани нови 
специфични изисквания 

2 

Има значителни промени в нормативната уредба, 
въведени са нови специфични изисквания 3 

4. Сложност на 
нормативната уредба 

Съдържа ясни изисквания, които са приложими в 
голяма част от публичния сектор 1 

Съдържа специфични за одитната единица 
разпоредби 2 

Прилагат се нормативни актове, релевантни за 
по-голяма част от публичната администрация, 
както и специфични национални актове 

3 

5. Размер на бюджета 
До 5 000 000лв. 1 
От 5 000 000лв. до 10 000 000лв. 2 
Над 10 000 001лв. 3 

6.Надежност на СФУК 

Въведени са всички компоненти на вътрешния 
контрол и ръководството разбира неговата 
същност и важност 

1 

Не са въведени всички компоненти на вътрешния 
контрол, но ръководството има желание за 
подобряването му 

2 



 

Слаб вътрешен контрол и ръководството не 
разбира важността и необходимостта от 
въвеждането му 

3 

7. Време от последния 
одит 

Извършена проверка през текущата година от 
ЗВО или други контролни органи 

1 

Извършена проверка през предходните две 
години 

2 

Не е извършена проверка 3 
 

5.3. Граници за приоритизиране 
Границите за приоритизиране на рисковите индекси за класифициране на единиците в 

одитната вселена са от минимален 1 /едно/ до максимален 3 /три/. 
Границите съответно за висок, среден и нисък риск са следните: 

 
РИСКОВ ИНДЕКС – граници за 

приоритизиране 
РИСК 

От 2.31 до 3.00 ВИСОК 
От 1.71 до 2.30 СРЕДЕН 
От 1.00 до 1.70 НИСЪК 

 
5.4. Резултати от оценката на риска 

 Финалният резултат (рисков индекс) за всяка одитна единица е получена, като: 
 всяка одитна единица е оценена чрез поставяне на оценки по избраната скала за 

всеки рисков фактор; 
 поставените оценки са умножени по зададеното тегло на съответния рисков 

фактор; 
 резултатите са сумирани и е получена финалната оценка на риска за всяка 

одитна единица (наречена рисков индекс). 
Резултатите от оценката на риска на идентифицираните одитни единици са отразени в 

Приложение № 5 към плана. 
 
VI. ОДИТНА СТРАТЕГИЯ 

 
Одитната стратегия дефинира подхода на звено ВО за покритие на одитната 

вселена за периода 2016– 2018 г.. 
 

6.1. Честота 
 Честотата на одитните ангажименти за различните рискови групи е както следва: 

 високорискови одитни единици - одитни единици, оценени с висок риск, ще бъдат 
одитирани всяка година; 

 среднорискови одитни единици – одитни единици, оценени със среден риск, ще бъдат 
покрити изцяло за периода на стратегическия план, като 37.5 % от тях ще бъдат 
одитирани през първата година, 25.00 % през втората и 37.5 % през третата година; 

 нискорискови одитни единици – одитните единици, оценени с нисък риск, ще бъдат 
покрити изцяло за периода на стратегическия план, като 100 % от тях ще бъдат 
одитирани през втората година. 
 
6.2. Стратегия по отношение на програми и фондове на ЕС 

 За периода на стратегическия план звено ВО не планира извършването на одитни 
ангажименти на средства отпуснати по програми и фондове на ЕС, тъй като Община 
Раковски е краен бенифициент и за избягване дублирането на дейността на вътрешния 
одит с тази на външни одитори. Отчитането на приходите и разходите по всеки проект се 
проверява и отчета се заверява от лицензиран одитор. 
           Предвид горното, както и обстоятелството, че одитите на фондове и програми на ЕС, 
съгласно глава пета от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са специфични 
одитни дейности, такива одитни ангажименти ще се извършват по инициатива на кмета на 
общината и допълнително ще се включват в плана на звеното за съответната година. 

 
6.3. Проследяване на изпълнението на препоръките 



 

           Чрез писмо, периодично ще се изисква информация за статуса на изпълнението на 
препоръките, а проверката на изпълнението им и през трите години на стратегическия план, 
ще се осъществява чрез извършване на одитен ангажимент.  

 
6.4. Структури, системи и дейности, които са в процес на разработване 
Към момента на изготвяне на стратегическия план в Община Раковски няма структури в 

процес на разработване. Ако бъдат създадени/изградени нови структури, същите ежегодно 
ще се разглеждат и оценяват, и допълнително залагат в годишния одитен план.  
 

6.5. Одитни ангажименти от минал отчетен период 
Неизпълнени одитни ангажименти от минали периоди ще бъдат включвани в 

годишния план в случаите, когато след годишната оценка на риска те попаднат във 
високорисковата и среднорисковата групи. 
 

6.6. Продължителност на одитните ангажименти 
- одитните ангажименти за даване на увереност - стандартната продължителност се 

определя в човекодни в зависимост от оценката на риска. При определянето й също така са 
взети предвид продължителността на извършвани от звено ВО одитни ангажименти през 
изминали периоди. 
 

ОЦЕНКА НА РИСКА Човекодни за един одитен ангажимент 

Висок риск 30 – 40 

Среден риск 25 - 35 

Нисък риск  20 - 30 

 
- проследяване на препоръки - за проследяване на изпълнението на препоръките е 

определена стандартна продължителност - от 10 до 20 човекодни. 
- друг вид одиторска работа - стандартна продължителност на друг вид одитна работа, 

като специфични последващи действия, одит на качеството на работата, консултиране и 
разследване на измами се определя в зависимост от спецификата и сложността на 
конкретните ангажименти. 

 
6.7. Разпределение за един одитор 
Ангажиментите, свързани с дейността по вътрешен одит през съответната година ще се 

разпределят както следва: 
 75 % от ЕФРВ - извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и 

консултиране, годишно и стратегическо планиране; 
 10 %  от ЕФРВ - административна дейност; 
 15 % от ЕФРВ - друг вид дейност - обучения, семинари и други. 
 

VII. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗВЕНО ВО 
 
7.1. Ефективен фонд работно време (ЕФРВ) 
Ефективният фонд работно време по години е изчислен за един одитор в 

съответствие с разпределението посочено в таблица, приложена към настоящата одитна 
стратегия /Приложение № 6/. 

 
7.2. Разпределение на одитни ангажименти за три години и необходими човекодни 

за тяхното изпълнение 
Одитните ангажименти и необходимите дни са разпределени за три години, 

съгласно списък и таблица, приложени към настоящата одитна стратегия  /Приложения № 7 и 
№ 8/. 
 
 



 

                                                                                 Приложение № 2 
към стратегически план 

 за дейността на ЗВО  
за периода 2016-2018 г. 

 
СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ  

КЪМ ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
 

№ по ред Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 
 

1. ОДЗ „Щастливо детство”, гр. Раковски 
2. ОДЗ „Иглика” , гр. Раковски 
3. ОДЗ „Първи юни”, гр. Раковски 
4. ОДЗ „Детелина”, гр. Раковски 
5. ЦДГ„Синчец” ,с. Белозем 
6. ЦДГ„Радост” ,с. Стряма 
7. ОУ „ Христо Смирненски”, гр. Раковски 
8. ОУ „ Христо Ботев”, гр. Раковски 
9. ОУ „ Гео Милев”, с. Белозем 

10. ОУ „Отец Паисий”, с. Стряма 
11. ОУ ”д-р Петър Берон” – с. Чалъкови 
12. ОУ „Христо Ботев”, с. Шишманци 
13. ПГ „Петър Парчевич”, гр. Раковски 

 
 
 
 

                                                                                 Приложение № 3 
към стратегически план 

 за дейността на ЗВО  
за периода 2016-2018 г. 

 
СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА СЪС 100% ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА КЪМ 

ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
 

№ по ред ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА  
  ДЕЙСТВАЩИ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

1. „МБАЛ – Раковски” ЕООД, гр. Раковски 
 
 
 

                                                                          Приложение № 4                                                                                                               
към стратегически план 

 за дейността на ЗВО  
за периода 2016-2018 г. 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОДИТНИ ЕДИНИЦИ 
 
 

№ по ред Одитни единици 
1. Обществени поръчки 
2. Образование 
3. Капиталови разходи  
4. Приходи и доходи от собственост 
5. Здравеопазване  
6. Културни дейност - читалища 

 



 

 
Приложение № 5  

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН   

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВО 

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2018 г.  

КЛАСИРАНЕ НА ОБЛАСТИТЕ ЗА ОДИТ 
 

ЗВО в община Раковски 
 
ОЦЕНКА НА РИСКА  
 
Изготвено от: Рени Илиева                                          Рискови фактори: 
                         /Ръководител на ВО/                            РФ1:  Състояние на вътрешния контрол     
                                                                                        РФ2:  Предишни проверки      
Дата:                                                                              РФ3:  Бюджет 
                                                                                        РФ4:  Нормативна уредба 
                                                                                              РФ5:  Промени в структурата и дейността 

                                                              РФ6:  Сключване на договори 
 

Класиране 
 

Рисков фактор  РФ1 РФ2 РФ3 РФ4 РФ5 РФ6 Общо 

 Тежест 0,30 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 1 
  

Области за одит 
       

 
1. 

Вътрешен контрол при 
второстепенните 
разпоредители с 
бюджетни средства 

 
3 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3,00 

 
2. 

 
Обществени поръчки 
 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2,50 

3. 
 

 
Общинска собственост 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2,25 

4.  
Управление на човешките 
ресурси 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2,10 

5. Предварителен контрол 
при поемане на 
задължение и извършване 
на разход. Двоен подпис. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1,80 

6. Управленска философия, 
стил на работа, лична 
почтеност и 
професионална етика 

 
1 
 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,70 

 
7. 

Бюджетен 
процес/Финансово 
управление 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1,60 

 
8. 

Организационна 
структура, осигуряваща 
разделение на 
отговорностите, 
йерархичност и ясни 
правила, права, 
задължения и нива на 
докладване 

 
 
1 
 
 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

1,50 



 

 
9. 

Мониторинг: процедури за 
наблюдение, преглед на 
дейности и операции, 
включително и на проекти, 
финансирани със 
средства от ЕС 

 
 
1 
 

 
 
1 
 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

1,40 

 
10. 

 
Управление и контрол на 
активите 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1,40 

 
11. 

Информация и 
комуникация, 
документиране и 
документооборот 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,30 

 
12. 

 
Управление на риска 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6  

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН   

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВО 

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2018 г.  

 
ТАБЛИЦА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНИЯ ФОНД РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Одитори  Общо 

работни 
дни 

Отпуски Болничн
и и други 

ЕФРВ/к.1-
к.2 – к.3/ 

Изпълнен
ие на 

одитни 
ангажим

енти 

Обучение 
и 

квалфика
ция 

Общо 
админист
ративни 

дейности 

Стратеги
ческо и 

годишно 
планира

не 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Одитор 1 253 36 20 197 147,75 15 20 14,25 
 

Общо: 
 

253 
 

36 
 

20 
 

197 
 

147,75 
 

15 
 

20 
 

14,25 
 

 
 
Разпределние на ЕФРВ  в %: 
 
7% - обучение и квалификация; 
8% - болнични и други; 
10% - отпуски; 
75% - ЕФРВ 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 7  

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН   

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВО 

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2018 г.  

СПИСЪК  
на одитните ангажименти за периода 2016-2018 година 

на ЗВО в община Раковски 
 

№ по 
ред 

Година Одитни  
еденици 

Дейности които 
ще бъдат 

одитирани 

Рисков  
индекс 

Приорити 
зиране 

Човекодни, 
съгласно 

старатегията 
 2016      

1.  
 

Разходи за 
издръжка 

Одит на 
дейността по 
възлагане на 
обществени 
поръчки и на 
сключените в тази 
връзка договори в 
община Раковски 
за периода 2015 г. 

2,70 2,31 - 3,00 40 

 
2. 

 Образование Одит на процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност на ОУ 
„Христо 
Смирненски”, гр. 
Раковски 

2,10 1,70 – 2,30 30 

 
3. 

 Образование Одит на процеса 
свързан с 

финансовата 
дейност на ОУ 

„Отец Паисий”, с. 
Стряма 

2,10 1,70 – 2,30 30 

4. 
 

 Образование Одит на процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност на ПГ 
„Петър Парчевич”, 
гр. Раковски 

2,10 1,70 – 2,30 30 

5.  Проследяване 
на дадените 
препоръки 

Одит на 
проследяване 
изпълнението на 
дадените 
препоръки при 
извършени одити 
през 2015 г. 

  18 

Всичко 
за 

годината 

  
5 броя 

    
148 

 2017      
1.  Разходи за 

издръжка 
Одит на 
дейността по 
възлагане на 
обществени 

2,70 2,31 - 3,00 40 



 

поръчки и на 
сключените в тази 
връзка договори в 
община Раковски 
за периода 2016 г. 

 
2. 

 Образование Одит на процеса 
по начисляване, 
събиране и 
отчитане на 
таксите за 
ползване на ОДЗ 
„Щастливо 
детство”, гр. 
Раковски 

2,10 1,70 – 2,30 30 

 
3. 

 Образование Одит на процеса 
по начисляване, 
събиране и 
отчитане на 
таксите за 
ползване на ЦДГ 
„Радост”, с. 
Стряма 

2,10 1,70 – 2,30 30 

 
4. 

 Здравеопазване Одит на 
дейността по 
управление на 
капитала на 
дружество „МБАЛ 
– Раковски” 
ЕООД, гр. 
Раковски за 
периода 2016 г. 

2,10 1,70 – 2,30 30 

5.  Проследяване 
на дадените 
препоръки 

Одит на 
проследяване 
изпълнението на 
дадените 
препоръки при 
извършени одити 
през 2016 г. 

  18 

Всичко 
за 

годината 

  
5 броя 

    
148 

 
 

2018      

 
1. 

 Разходи за 
издръжка 

Одит на 
дейността по 
възлагане на 
обществени 
поръчки и на 
сключените в тази 
връзка договори в 
община Раковски 
за периода 2017 г. 

2,70 2,31 - 3,00 40 

2.  Образование Одит на процеса 
по начисляване, 
събиране и 
отчитане на 
таксите за 
ползване на ОДЗ 
„Иглика”, гр. 
Раковски 

2,10 1,70 – 2,30 30 



 

3.  Културни 
дейности 

Одит на процеса 
свързан с 
дейността по 
управление, 
финансиране и 
издръжка на НЧ 
„Христо Ботев”, с. 
Стряма 

2,10 1,70 – 2,30 30 

4.  Образование Одит на процеса 
по начисляване, 
събиране и 
отчитане на 
таксите за 
ползване на ОДЗ 
„Първи юни”, гр. 
Раковски 

2,10 1,70 – 2,30 30 

5  Проследяване 
на дадените 
препоръки 

Одит на 
проследяване 
изпълнението на 
дадените 
препоръки при 
извършени одити 
през 2017 г. 

  18 

Всичко 
за 

годината 

  
5 броя 

    
148 

Общо за 
трите 
години 

  
15 броя 

    
444 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГОДИШЕН ПЛАН 
/актуализиран/ 

за дейността на звено „ Вътрешен одит” в Община Раковски за 2016 г. 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Актуализираният годишният план за 2016г. е изготвен въз основа на стратегическия план 
за дейността по вътрешен одит, утвърден от Кмета на Община Раковски и съгласуван от ОбС-
Раковски. Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, 
необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент. 

Одитните ангажименти за 2016г. са разпределени на база реално разполагаемия 
човешки ресурс в звено ВО. 

Годишният план за 2016 г. се преразгледа и същия е актуализиран, в  резултат на 
изготвена оценка на риска. Същата налага да бъдат инициирани други одитни ангтажименти, 
по - високо рискови от заложените.  

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от Кмета на Община Раковски. 
 
II. ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 
 

През 2016 г., звено ВО планира да извърши следните ангажименти и дейности, във  
връзка с постигането на заложените в стратегическия план цели, както следва:  

 
№ Стратегическа цел Дейности за постигането на целта Ангажименти 
1. Наблюдение, оценка 

и подпомагане 
функционирането на 
системите за 
финансово 
управление и контрол 
в Община Раковски,  
в т.ч. и в 
разпоредителите от 
по ниска степен към 
нея. 

1. Годишно планиране  на дейността 
по вътрешен одит. 

 

 

2. Годишно докладване на дейността 
по вътрешен одит. 

 

3. Планиране, изпълнение и 
докладване на одитните 
ангажименти. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проследяване изпълнението на 
препоръките от предходни одити. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Изготвяне и 
утвърждаване на 
годишен план. 
 
2.Изготвяне на 
годишен доклад. 
 
3.Изготвяне на 
одитни планове и 
доклади за всеки 
ангажимент, както 
и докладване на 
кмета на 
общината за 
резултатите от тях с 
докладни записки. 
 
4.Изготвяне на 
одитни планове и 
доклади за всеки 
ангажимент, както 
и докладване на 
кмета на 
общината за 
резултатите от тях с 
докладни записки.  
 
 



 

2. Управление на 
вътрешния контрол в 
плануваните одитни 
ангжименти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Планиране, изпълнение и 
докладване на одитния ангажимент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Проследяване изпълнението на 
препоръките от предходни одити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Изготвяне на 
одитен план и 
доклад за всеки 
ангажимент, както 
и докладване на 
кмета на 
общината за 
резултата от одита 
с докладна 
записка. 
 
 
 
2.Изготвяне на 
писма за 
проследяване 
статуса на 
препоръките. 
Изготвяне на 
одитен план и 
доклад за всеки 
ангажимент, както 
и докладване на 
кмета на 
общината за 
резултата от одита 
с докладна 
записка. 
 

3. Подобряване 
дейността и процеса 
по управление на 
риска в Община 
Раковски. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Консултиране с цел да се подобрят 
процесите на управление на риска и 
контрола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Изготвяне на 
одитни планове и 
доклади/докладни 
записки за всеки 
ангажимент за 
консултиране, 
както и докладване 
на кмета 
общината за 
резултатите от тях с 
докладни записки 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

Осигуряване на 
качество на дейността 
по вътрешен одит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
професионалната 
квалификация на 
вътрешния одитор 

1.Текущи вътрешни оценки на 
качеството на одитните ангажименти 
и обратна връзка от одитираните 
структури и звена. 
 
 
 
 
 
 
2.Периодични вътрешни оценки - 
годишно докладване за качеството на 
одитната дейност. 

1. Разработване на план за обучение. 
 
 
 

1.Попълване на 
контролен лист за 
качество и 
изпращане на 
писмо за обратна 
връзка след 
приключване на 
всеки одитен 
ангажимент 
 
2.Изготвяне на 
годишен доклад. 
 
1.Утвърждаване и 
изпълнение на 
плана. 
 



 

 
 
 
 

 
     
    III. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ 
 
    3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година 
   От одитните ангажименти  в  годишния  план за  2015 г., звено за ВО има 1/един/неизпълнен 
такъв, поради излизане в болнични и отпуск, който ангажимент ще бъде включен в плана за 
2017г./Одит на процеса относно законосъобразността на извършените инвентаризации в 
съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила в община Раковски./ 
 
    3.2. Ангажименти по отношение на структури /системи в процес на изграждане 
    Към момента на изготвяне на актуализирания годишния план, Община Раковски няма 
структури в процес на разработване.  
    
   3.3. Видове одитни ангажименти 
 
 
Риско

в 
индек

с 

Вид на 
ангажимент

а 
Структура Цел на 

ангажимента 
Обхват на 

ангажимента Период 

2.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАУ 0901 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община 
Раковски 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да се оцени дали 
дейностите по 
провеждане на 
обществени 
поръчки са в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания и 
вътрешните 
правила.  

Проверка и 
анализ на 
проведените 
процедури за 
възлагане на 
обществени 
поръчки и 
изпълнението на 
сключените в тази 
връзка договори.  
 
 

 
Януари-

Март 
 
 
 
 
 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАУ 0902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОУ “Христо 
Смирненски”, 
гр. Раковски, 
община 
Раковски  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да се установи 
дали 
съществуващите 
контролни 
процедури 
гарантират 
законосъобразно
ст на извършените 
операции и в 
съответствие ли са 
с нормативните 
актове и 
вътрешните 
правила. Да се 
определи 
влиянието на 
констатираните 
при одита 
слабости и се 
дадат препоръки 
за подобряване 
ефективността и 

Проверка и 
анализ на 
достоверността 
на отчета за 
касовото 
изпълнение на 
бюджета. 
Проверка и 
анализ на 
реализираните  
собствени 
приходи. 
Проверка относно 
съответствието на 
извършените 
разходи с 
нормативните 
изисквания и 
вътрешните 
правила. 
Проверка за 
адекватността и 

Април-
Юни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ефикасността на 
процесите. 

ефективността на 
системата за 
финансово 
управление и 
контрол.  

 
 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАУ 0903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОУ “Отец 
Паисий”, 
с.Стряма 
община 
Раковски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да се установи 
дали 
съществуващите 
контролни 
процедури 
гарантират 
законосъобразно
ст на извършените 
операции и в 
съответствие ли са 
с нормативните 
актове и 
вътрешните 
правила. Да се 
определи 
влиянието на 
констатираните 
при одита 
слабости и се 
дадат препоръки 
за подобряване 
ефективността и 
ефикасността на 
процесите. 
 

Проверка и 
анализ на 
достоверността 
на отчета за 
касовото 
изпълнение на 
бюджета. 
Проверка и 
анализ на 
реализираните  
собствени 
приходи. 
Проверка относно 
съответствието на 
извършените 
разходи с 
нормативните 
изисквания и 
вътрешните 
правила. 
Проверка за 
адекватността и 
ефективността на 
системата за 
финансово 
управление и 
контрол.  

 

Юли – 
Август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОАУ 0904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПГ „Петър 
Парчевич”, гр. 
Раковски, 
община 
Раковски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да се установи 
дали 
съществуващите 
контролни 
процедури 
гарантират 
законосъобразно
ст на извършените 
операции и в 
съответствие ли са 
с нормативните 
актове и 
вътрешните 
правила. Да се 
определи 
влиянието на 
констатираните 
при одита 
слабости и се 
дадат препоръки 
за подобряване 
ефективността и 
ефикасността на 
процесите. 
 

Проверка и 
анализ на 
достоверността 
на отчета за 
касовото 
изпълнение на 
бюджета. 
Проверка и 
анализ на 
реализираните  
собствени 
приходи. 
Проверка относно 
съответствието на 
извършените 
разходи с 
нормативните 
изисквания и 
вътрешните 
правила. 
Проверка за 
адекватността и 
ефективността на 
системата за 
финансово 
управление и 
контрол.  
 

Септемвр
и 

Октомври 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАУ 0905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Община 
Раковски- 
открита 
процедура по 
ЗОП с предмет” 
Организационн
о 
сметосъбиране 
, 
сметопочистван
е и 
сметоизвозване 
на битови 
отпадъци , 
генерирани от 
жилищните и 
нежилищните 
имоти на 
територията на 
Община 
Раковски, както 
и разделно 
събиране на 
битови, 
биоразградими 
отпадъци, 
машинно 
метене и 
машинно 
миене на 
главните 
благоустроени 

Да се оцени 
адекватността на 
предприетите от 
ръководството 
действия във 
връзка с 
изпълнение на 
дадените 
препоръки 
 
 
 
 
 

Предприетите 
действия за 
отстраняване на 
констатираните 
слабости и 
изпълнение на 
дадените 
препоръки за 
ограничаване на 
идентифициранит
е рискове и 
подобряване 
функционирането 
на организацията 
с оглед постигане 
на целите й. 
 

Ноември-
Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

улици и 
територии за 
обществено 
ползване през 
2014 
2. Община 
Раковски – одит 
на процеса с 
разпоредителни 
сделки – 
продажба на 
имоти – частна 
собственост – 
през 2014 
година 
3.ОДЗ Детелина 
, гр. Раковски – 
одит на 
процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност през 
2014г. 
4.ОДЗ Щастливо 
детство, гр. 
Раковски - одит 
на процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност през 
2014г. 

 
 
   IV.СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЛАНИРАНИТЕ ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ГОДИНАТА И ОДИТНАТА 
СТРАТЕГИЯ 
 
   Одитните ангажименти планирани в стратегическия и годишен план на звено ВО са, както 
следва:  

№ Одитна единица Рисков 
индекс Приоритет 

Планирани 
през 

годината 

Одитни 
ангажименти 

№ 
А Б В Г Д Е 
1. Разходи за издръжка  2.70 2.31-3.00 Х ОАУ 0901 
2. Образование 2.10 1.71- 2.30 Х ОАУ 0902 
3. Образование 2.10 1.71- 2.30 Х ОАУ 0903 
4. Образование 2.10 1.71- 2.30 Х ОАУ 0904 
5. Проследяване на 

дадените препоръки през 
2015 г. 

  Х ОАУ 0905 

 
 
    Планираните одитни ангажименти през 2016 г. съответстват на утвърдената одитна 
стратегия. Връзката между планираните ангажименти в стратегическия и годишния план е 
показана в таблицата и е както следва: 
 
 

Видове одитни 
ангажименти 

Брой 
ангажименти 
за годината 

Общо 
брой 

човекодни 

Одитни 
ангажименти 

съгласно 

Процент на 
изпълнение 



 

стратегичеески
я план 

Ангажименти за даване на 
увереност 5 147 5 100% 

Високо рискови 1 40 1 100% 
Средно рискови 3 90 3 100% 
Ниско рискови Х Х Х  
Проследяване на 
препоръките 1 17 1 100% 

Ангажименти за 
консултиране Х Х Х  

 
   
V.РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ 
    5.1. Ефективен фонд работно време 
    Ефективният   фонд   работно   време   е   изчислен  за  одитора   от звено ВО  в 
съответствие с одитната стратегия и е както следва:  
 

О
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
Одитор  252 27 13 207 147 20 20 20 

Общо 252 27 13 207 147 20 20 20 
 
5.2. График на одитните ангажименти и разпределение на дните за тяхното изпълнение 

 

Тримесечи
е  Одитен 

ангажимент 

Приоритизир
ане на 
одитната 
единица 

Човеко-
дни 

Ръководи-
тел екип 

Членове на 
екипа 

І. 1. 

Одит на 
дейността по 
възлагане на 
обществени 
поръчки и на 
сключените в 
тази връзка 
договори в 
Община 
Раковски за 
периода 2015г. 

 
 
 
2.31-3.00 
 
 

 
40 

 
Х  

  

         

ІІ. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Одит на 
процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност на ОУ 
„Христо 
Смирненски”, 
гр. Раковски 

    
 1.71-2.30 
 
 
 
 

 

     30 
 
 
 
 
 
 

       Х 
 
 
 
 
 
 

   



 

III . 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Одит на 
процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност на ОУ 
„Отец Паисий”, 
с. Стряма 

 
1.71-2.30 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
 

   

ІV. 4. 

Одит на 
процеса 
свързан с 
финансовата 
дейност на ПГ 
„Петър 
Парчевич”, гр. 
Раковски 

1.71-2.30 
 30 Х 

   

         

V. 5. 

Одит за 
проследяване 
изпълнението 
на препоръките 
дадени при 
извършени 
одити през 2015 
г. в Община 
Раковски 

 

17 Х Х 

 
 
 
Х 

 
 
 
Х 

      
Всичко дни за одитна дейност за ЗВО -  147      
      

 
 

Видове одитни ангажименти 

 
 

Брой 
ангажименти 
за годината 

 
 

Общо 
брой 

човеко 
дни 

 
 

Одитни 
ангажиме

нти 
съгласно 
стратеги-

ческия 
план 

 
 

Процент на 
изпълнение 

Ангажименти за даване на 
увереност 5 147 5 100% 

Високо рискови 1 40 1 100% 
Средно рискови 3 90 3 100% 
Ниско рискови Х Х Х  
Проследяване на препоръките 1 17  1 100% 
Ангажименти за консултиране Х Х Х  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 116 

 
Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
- създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда;  
- поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за срок не 
по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта с 
изключение на непредвидени обстоятелства. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1,  т. 19 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
1 Да се възложи на Кмета на Община Раковски да предприеме всички необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на следното:  
- подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; 
- създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда;  
- поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за срок не 
по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта. 
 
МОТИВИ: Цитираната процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в 
отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от 
социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави 
възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за 
близките си с увреждания. 
 Предвид демографската тенденция в България, свързана със застаряване на 
населението, нараства потребността от грижа за възрастните. Основните проблеми на хората 
над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи, най-често 
поради здравословни проблеми и обикновено самотноживеещи, е невъзможността да 
организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както и липсата на социални 
контакти.  
Настоящата програма цели да се подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и 
постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания. В 
контекста на постигнатите положителни резултати, настоящата интервенция ще допринесе за 
разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите 
групи и/или техните семейства, предоставени през предишния програмен период, като се 
насърчават равните възможности на уязвимите групи и се разширява обемът, многообразието 
и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността.  
Чрез реализацията на операцията ще се предоставят интегрирани услуги за хората с 
невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като ще се съчетават 
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни 
услуги в общността или в домашна среда.  
 
  



 

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
 
 
  
                              
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

 

 

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

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



 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 117 
 

Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Изменение на Решение № 100 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
6/31.03.2016 г. поради допусната техническа грешка. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК  
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 
 

Изменя точка 4 на Решение № 100 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
6/31.03.2016 г. в частта на УПИ XVII – 2931, кв. 142, гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, отреден 
за  Жилищно строителство, както следва: 
 

4. Определя начална тръжна цена на гореописаните имоти, както следва: 

УПИ XVIII – 2933, кв. 509, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево Търговски дейности 162 10  000 

УПИ IX, кв. 88, с. Белозем, община 
Раковски 

Жилищно 
строителство 417 8 000 

УПИ XII – 2932, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 388 2 716 

УПИ XVII – 2931, кв. 142, гр. Раковски, 
кв. Генерал Николаево 

Жилищно 
строителство 345 2 415 

 
                     
МОТИВИ: Решение № 100, взето с Протокол № 6/31.03.2016 г. Общински съвет – Раковски е 
решил да бъде извършена продажба на имоти – частна общинска собственост. При 
изготвянето на текста на решението след проведеното заседание е допусната техническа 
грешка в изписването на началната тръжна цена на следният имот: УПИ XVII – 2931, кв. 142, гр. 
Раковски, кв. Генерал Николаево, отреден за  Жилищно строителство, като вместо 
предложената и приета от Общински съвет цена в размер на 2 415 лв., неправилно е 
посочена сумата от 2 715 лв. За отстраняването на така допуснатата грешка е необходимо 
изменение на точка 4 от цитираното решение в частта на посочения имот. 
 
 
 
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0       
 
 
 
 
 

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



 

 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

 

 

 

 

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

11. Младен Николов Шишков – за  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев – за  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  
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Р Е Ш Е Н И Е № 118 
 

Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението 
на ПИ 000 714 – пасище, мера в местността „Станчева могила” по КВС на гр. Раковски за 
образуване на  УПИ 000 714 - За сметище, Компостираща инсталация и ПУП-Парцеларен план 
за техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна 
настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за определяне на трасетата 
за транспортен  достъп. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с   чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ, чл. 25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 21 от ЗОЗЗ 
 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
1.ДАВА  СЪГЛАСИЕ: 

На основание чл.21 от ЗОЗЗ, трасетата за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с 
трайна настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на 
отпадни води, терени за временно ползване и други, да бъдат проектирани през общински 
пътища. 
     2. ОДОБРЯВА: 
На основание чл. 124б, ал. 1  задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-Парцеларен план за 
техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, чрез път с трайна 
настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, 
терени за временно ползване и други/ 
     3. РАЗРЕШАВА: 
На основание чл. 124а, ал. 1 изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 
предназначението на ПИ 000 714 – пасище, мера в местността „Станчева могила” по КВС на 
гр. Раковски за образуване на  УПИ 000 714 - За сметище, Компостираща инсталация и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, 
чрез път с трайна настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане 
на отпадни води, терени за временно ползване и други/  
 
Обхват: ПИ-000 714 – пасище, мера в местността „Станчева могила” по КВС на  гр. Раковски, 
Контактна зона:  
ПИ- 000 713 и полски пътища 
 
Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти  на база данни от  КВС на гр. 
Раковски. 
Обхватът и съдържанието на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, да се съобрази с разпоредбите на Наредба № 
8 на МРРБ, ДВ.бр.57/2001 г. и БСА бр. 9 и 10 /2001 г. на МРРБ. 
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП да бъде представен в цифров/ СД/ и графичен вид. 
Проектът да се съгласува със съответните инстанции. 
 
Проектът да съдържа: 
ПУП-ПРЗ, схеми ВиК, Ел и Пътна и ПУП-Парцеларен план за техническата инфраструктура 
 
МОТИВИ:  В деловодството на ОбА Раковски е постъпило мое искане с вх. № 00-00-18 от 
20.04.2016 г. за издаване на разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на 



 

предназначението на ПИ 000 714 – пасище, мера в местността „Станчева могила” по КВС на 
гр. Раковски за образуване на  УПИ 000 714 - За сметище, Компостираща инсталация и ПУП-
Парцеларен план за техническата инфраструктура /за осигуряване на транспортен достъп, 
чрез път с трайна настилка за електроснабдяване и водоснабдяване, събиране или отвеждане 
на отпадни води, терени за временно ползване и други/ и предварително съгласие за 
определяне на трасетата за транспортен  достъп 
Към искането са приложени следните документи: Техническо задание за изработване на ПУП-
ПРЗ, Скица предложение за ПУП-ПРЗ, Скици на имота Основни данни за имотите, 
съществуващо положение и Документ за собственост. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 20       
Против: 0          
Възд.се: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

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



 

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

  
Р Е Ш Е Н И Е № 119 

 
Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

 
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Раковски към 31.12.2015 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140 от ЗПФ, чл. 9  от ЗОД и чл. 31, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за времето от 01.01.2015 г. до 
31.12.2015 г., както следва: 
 

 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2015 г. 

лв. 

ОТЧЕТ към 
31.12.2015 г. 

лв. 

1. ПО ПРИХОДА  - Справка прил. № 1 7 672 917 8 242 987 
В т.ч.:   
Държавни приходи 7 455 017 7 498 993 
Местни приходи 217 900 743 994 
2. ПО РАЗХОДА 7 672 917 2 665 254 
В т.ч.:    
Разходи за делегирани от държавата дейности – справка 
прил.№ 2 7 455 017 6 870 124 

Разходи за местни дейности – справка прил.№ 3 -85 810  -4 464 025 
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности – справка прил. № 4 303 710 259 155 

3. ОСТАТЪК ПО БАНКОВА СМЕТКА    5 577 733 

В т.ч.:   
Остатък в делегираните от държавата дейности х 628 869 
Остатък в местните дейности х 4 948  864 

 
 

2.   Приема отчета за капиталовите разходи за времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по основни 
видове разходи, обекти и източници на финансиране, съгласно справки прил. № 5 и в общ 
размер, както следва: 

 

 
ВИД РАЗХОД 

Уточнен 
год.план към 
31.12.2015 г. 

лв. 

ОТЧЕТ 
Към 31.12.2015 

г. лв. 

1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи  §51                                                  2 265 992 1 051 881 
2. Придобиване на дълготрайни материални активи § 52                       768 266 689 151 
3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи § 53                       9250 3447 
4. Придобиване на земя§ 54 3550 3549 
5.Капиталови трансфери § 55 100 000 100 000 

ВСИЧКО: 3 148 115 1 849 085 
 



 

             3. Приема уточнения годишен план и отчета на капиталовите разходи, финансирани от 
приходи по §§40-00 към 31.12.2015 г. – справки прил. № 6.        

 
4. Приема отчета за разходите през 2015 година по отделни разпоредители с бюджети в 

системата на Общината – справка прил. № 7. 
 
 5. Приема отчета за реализираните преходни остатъци в делегираните от държавата 

дейности към 31.12.2015 г. по отделни разпоредители с бюджети в системата на 
Общината – справка прил. № 8. 

 
6. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – справка 

прил. № 9. 
 

7. Приема отчета  за  дейностите по управление на отпадъците към 31.12.2015 г. по 
населени места – справка прил. № 10 и в общ размер, както следва: 

 
№   
по       

ред 
ПОКАЗАТЕЛИ Годишен 

план - лв. 
Отчет към 

31.12.2015 г. 

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 1 280 734 1 580 922 
1 Остатък от такса смет за 2014 година 0 133 168 
2. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2015 г. 1 280 734 1 419 077 

3. 
ПУДООС-Закриване и рекултивация на депо опасни отпадъци 
общинско депо  28 677 

II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 1 275 179 1 469 528 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  4 320 
2. Събиране и транспортиране на ТБО  598 961 581 696 

3. 

Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 
на БО, включително отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 381 055 494 147 

4. 
Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

295 163 389 365 
ІІІ. Недостиг/Остатък в края на отчетния период 5 555 111 394 

 
                В изпълнение на Решение № 639, взето с протокол № 47/19.12.2014 г. от редовно 

заседание на ОбС - Раковски недостигът на финансови средства  
за дейността в отделни населени места се поема от реализираните остатъци в други 

населени места. 
 

8. Приема отчета за състоянието на общинския дълг и дълга на МБАЛ-Раковски към 
31.12.2015 г. в размер на 6 382 613 лв. – справка прил. № 11. 

 
 
Справка прил. № 12 е от информативен характер. 
 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за 
общинския дълг и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет осъществява контрол и приема 
отчета за изпълнение на бюджета. 
 В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски Ви 
представям информация за изпълнението на общинския бюджет през 2015 година, както 
следва: 

 Доклад към отчета за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2015 г. до 
31.12.2015 г.; 

 Отчет за приходите за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – справка прил. № 
1; 



 

 Отчет за разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ през 2015 г. – 
справка прил. № 2; 

 Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 
през 2015 г. – справка прил. № 3; 

 Отчет за разходите за местни дейности през 2015 г. – справка прил. № 4;                                                                     
 Отчет за  капиталовите разходи на общината през 2015 г.– справка прил. № 5;   
 Отчет за капиталовите разходи, финансирани от приходи по §§40-00 към 

31.12.2015 г. – справка прил. № 6;          
 Отчет за разходите по отделни разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2015 

г. – справка прил. № 7; 
  Отчет за реализираните преходни остатъци в ДДД по бюджетни дейности и по 

отделни разпоредители към 31.12.2015 г. – справка прил. № 8; 
 Отчет на сметките за средствата от ЕС за 2015 г. – справка прил. № 9; 
 Отчет за изпълнение дейностите по управление на отпадъците за времето от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  – справка прил. № 10; 
 Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД към 

31.12.2015 г. – справка прил. № 11;                                                                                                       
 Отчет за текущите ремонти в общината от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – справка 

прил. № 12. 
 
  
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 14       
Против: 4          
Възд.се: 2                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 
 
 
 

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

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



 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 120 
 

Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 
 

Относно: Актуализация на бюджета на Община Раковски за 2016 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси 
и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Раковски 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И:  
 

Приема и утвърждава актуализирания бюджет на Община Раковски в частта “Местни 
дейности” както следва: 

1.Приходна част - Намаление на параграф 62-02 в размер на (-)94 114 лв. 
2.Разходи за местни дейности в Функция ІІ – Отбрана и сигурност – в дейност 2239 Други 

дейности по вътрешната сигурност - увеличение с 52 200 лв. Необходимите за целта средства 
да бъдат осигурени от ІV Функция Здравеопазване - Други дейности по здравеопазването 469 
параграф 10-20 в размер на 20 200лв. необходимите за целта финансови средства да бъдат 
осигурени за сметка на дейност 2998,§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” 32 
000лв. 

3.Приема субсидия за СК Раковски-ГРИПС в размер на 2 000лв. Необходимите за целта 
финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 2998,§97-00 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи” 

4.Приема актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Раковски за 2016 год. съгласно  Приложение№2, необходимите за целта финансови 
средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 2998,§97-00 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи”. 
           5. Приема отпускането на помощ на лицето Иван Петров Власов, за участие на Световно 
първенство по йога, на стойност 1000 лв., отразени по §42-14 Обезщетения и помощи по 
решение на общинския съвет, дейност 2122 – Общинска администрация. Необходимите за 
целта финансови средства да бъдат осигурени от дейност 2998, §97-00 – Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи. 
           6. Приема увеличение в дейност 759 – Други дейности по културата  - Текущ ремонт на 
тоалетна на читалище „Св.Св. Кирил и Методий”  град Раковски на стойност 5000 лв. 
Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени от дейност 2998, §97-00 – 
Резерв за непредвидени и неотложни разходи. 
 
 
           Приложения: 

1.Отчет за капиталови разходи към 31.03.2016 год. прил. №1 
2.Актуализация на разчета за капиталови разходи за 2016 год. прил. №2 

 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 15       
Против: 3          
Възд.се: 2                                  



 

 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е № 121 
 

 
Взето с Протокол № 8/26.04.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет - Раковски 

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

Р Е Ш И: 
 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 
 

1. Маргарита Димитрова Мандилова с ЕГН: 520702**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Огоста” № 2, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

2. Николина Кирилова Кузева с ЕГН: 630526**** и постоянен адрес: с. Чалъкови,  
община Раковски, ул. „Иван Вазов” № 135, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

3. Иван Иванов Сарийски с ЕГН: 450908**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Ангел Кънчев” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

4. Мария Николова Бойкина с ЕГН: 330205**** и постоянен адрес: гр. Раковси,  
община Раковски, ул. „Драва” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

5. Иван Генов Куртев с ЕГН: 511222**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Симеон I” № 60, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

6. Милко Ченков Гълев с ЕГН: 630809****  и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Симеон I” № 39, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

7. Иванка Петрова Коева с ЕГН: 830209**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Дунав” № 4, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

8. Тереза Петрова Коева с ЕГН: 370613****  и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Дунав” № 4, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 

9. Иван Иванов Кабамитов с ЕГН: 690126**** и постоянен адрес: с. Стряма, 
община Раковски, ул. „Иван Вазов” № 46, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

10. Мария Славова Кайсарска с ЕГН: 401223**** и постоянен адрес: гр. Раковски,  
община Раковски, ул. „Иван Вазов” № 7, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

11.  Иванка Владова Белчева с ЕГН: 570125**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Странджа” № 20, в размер на 100 /сто/ лева. 
 

12. Стоян Генчев Пенев с ЕГН: 650329**** и постоянен адрес: с. Белозем, 
община Раковски, ул. „Витоша” № 4, в размер на 500 /пет стотин/ лева. 
 

13. Мена Венкова Мекерешка с ЕГН: 290707**** и постоянен адрес: гр. Раковски, 
община Раковски, ул. „Ст. Стамболов” № 22, в размер на 50 /петдесет/ лева. 
 



 

 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 16       
Против: 0          
Възд.се: 4                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

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 – възд. се 
6. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 
7. Димитър Йорданов Димитров – за  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

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

 

 

 

 


