
    
  

  

ПРОТОКОЛ № 1 
 

от 07.11.2011 г. 
 

от тържествено заседание проведено от 16:00 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация – Раковски 

 
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА водещ заседанието на Общински съвет Раковски е г-н 
Йордан Х. Неделчев  
 
 
Присъстват общински съветници: Младен Н. Шишков, Борис Я. Стойков, Мария П. 
Александрова, Мария Й. Гиева, Йосиф С. Ячев, Георги Й. Пачов, Божидар Г. Замярски, 
Виктор П. Узунов, Петър И. Романов, Младен И. Кьолов, Нина Г. Недева, Стефка М. Манчева, 
Петър М. Антонов, Йовко Й. Патазов, Вената Н. Лачева, Лалка Г. Николова, Йордан Х. 
Неделчев, Георги Б. Пачов, Мария Г. Джатова, Тошо Й. Бъмбин, Тинка И. Загорчева 
 
Присъстват и:  
 
Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Запрян Трифонов Христев – Кмет на кметство Чалъкови 
 
 
Официален гост на заседанието е г-н Розалин Петков – Заместник-Областен управител на 
област Пловдив. 
 
 
Р. Петков: Уважаеми г-н Народен представител, жители на община Раковски, общински 
съветници и кметове на населени места: “Честито на новоизбраните общински съветници и 
кметове”! 
Днес вие ще заемете своето място в местния парламент и ще се наложи да обърнете 
внимание на проблемите във вашата Община. Предизвикателствата не са малко. 
Пожелавам ви да управлявате мъдро, да привлечете повече средства за вашата Община, 
предстои ни много съвместна работа, затова ви желая здраве и желание, за да работите 
ползотворно. 
Съгласно Заповед № ЗД-00-174/31.10.2011 г. на Заместник Областен управител г-н Розалин 
Петков, всички новоизбрани общински съветници и кметове трябва да положат клетва, но преди 
това ще помоля г-жа Луиза Кочева – Председател на ОИК Раковски да връчи на всички съветници 
техните удостоверения. 
Л. Кочева: Честито на новоизбраните общински съветници и кметове. Пожелавам на всички 
успешна и ползотворна работа.  
От гласуването в община Раковски са избрани 21 броя мандати с общинска избирателна квота 
от 502 гласа. Мандати за общински съветници независими кандидати - няма. Мандатите се 
разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, както следва: 
 
ПП „ГЕРБ” – 11 мандата 
ПП „ДПС” - 1 мандат 
ПП ”БСП” – 6 мандата 
ПП „НДСВ” – 3 мандата 
 
Обявявам за избрани общински съветници кандидати на партиите и коалициите: 
 
1. Иван Милков Антонов 



    
  

  

2. Младен Николов Шишков 
3. Петко Трендафилов Чучулски 
4. Павел Андреев Гуджеров 
5. Борис Янков Стойков 
6. Мария Петрова Александрова 
7. Мария Йосифова Гиева 
8. Йосиф Серафимов Ячев 
9. Георги Йозов Пачов 
10. Божидар Георгиев Замярски 
11. Виктор Петров Узунов 
12. Стефка Младенова Манчева 
13. Петър Милков Антонов 
14. Йовко Йосифов Патазов 
15. Венета Недялкова Лачева 
16. Лалка Георгиева Николова 
17. Йордан Христов Неделчев 
18. Георги Бончев Пачов 
19. Мария Георгиева Джатова 
20. Тошо Йозов Бъмбин 
21. Тинка Иванова Загорчева 

 
/Обявява резултатите от гласуването в община Раковски за кмет на кметство/ 

 
С Решение № 193 на ОИК Раковски обявявам за избран за кмет на кметство Стряма – Васил 
Петров Черпелийски с 1548 гласа от действителни 1674 на І-ви тур от местни избори 2011 г., 
проведени на 23.10.2011 г. 
 
С Решение № 210 на ОИК Раковски обявявам за избран за кмет на Община Раковски – Иван 
Милков Антонов с 6903 гласа  от действителни 10 643 на ІІ тур от местни избори 2011, проведени 
на 31.10.2011 г. 
 
С Решение № 211 на ОИК Раковски обявявам за избран за кмет на кметство Белозем – Иван 
Петров Тачев с 961 гласа от действителни 1656 на ІІ тур от местни избори 2011, проведени на 
31.10.2011 г. 
 
С Решение № 212 на ОИК Раковски обявявам за избран за кмет на кметство Момино село – 
Никола Христосов Стоянов с 270 гласа от действителни 460 на ІІ тур от местни избори 2011, 
проведени на 31.10.2011 г. 
 
С Решение № 213 на ОИК Раковски обявявам за избран за кмет на кметство Чалъкови – Запрян 
Трифонов Христев с 645 гласа от действителни 1005 на ІІ тур от местни избори 2011, проведени 
на 31.10.2011 г. 
 
С Решение № 214 на ОИК Раковски обявявам за избран за кмет на кметство Шишманци – 
Костадин Дечев Иванов с 348 гласа от действителни 627 на ІІ тур от местни избори 2011, 
проведени на 31.10.2011 г. 
 
С Решение № 187, взето с Протокол № 35/23.10.2011 г. на ОИК Раковски са обявени резултатите от 
гласуването в община Раковски за общински съветници и са обявени за избрани кандидатите за 
партиите и коалициите. Под № 1 е обявен за избран за общински съветник кандидатът от листата 
на ПП „ГЕРБ” Иван Милков Антонов. Тъй като е избран за кмет на Община Раковски на основание 
чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс същия отпада от листата за общински съветници и следва да 
бъде избран следващият по ред кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”, а именно: Петър Иванов 
Романов.  
 
С Решение № 215 на ОИК Раковски е обявен за избран общински съветник от листата на ПП 
„ГЕРБ” Петър Иванов Романов.  
   



    
  

  

В деловодството на ОИК Раковски бе входирана декларация от Петко Трендафилов Чучулски – 
трети по ред избран от листата на ПП „ГЕРБ”, обективираща волята на лицето и изрично 
изразеното желание да не полага клетва и да не встъпва в пълномощия като общински съветник, 
ето защо ОИК взе следното: 
 
Решение № 216, с което обявява за избран общински съветник следващият по ред в листата на 
ПП „ГЕРБ” – Младен Иванов Кьолов. 
 
В резултат на постъпила декларация от Павел Андреев Гуджеров, че не може да положи клетва, 
тъй като е в трудово правоотношение с Община Раковски бе анулирано удостоверението му за 
избран общински съветник № 8/25.10.2011 г. Във връзка с това бе обявен за избран общински 
съветник следващият по ред в листата на ПП „ГЕРБ” Нина Георгиева Недева и й бе издадено 
удостоверение. 
Пожелавам на всички успешна работа още веднъж! 
Р. Петков: Днешното заседание ще протече при следния дневен ред. 
1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници и 
кметове. 
2. Избиране на Председател на Общински съвет Раковски. 
 
Преминаваме към т. 1 от дневния ред. 
Приканвам новоизбраните кметове и общински съветници да положат клетва с лице към 
обществеността. 
Моля всички да станат на крака и да повтарят след мен. 
 

/Всички съветници и кметове  повтарят клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА/ 
 

”Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на 
страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община 

Раковски и да работя за тяхното благоденствие” 

 

/в залата прозвучава химна на Република България/ 
 
 
/Г-жа Луиза Кочева – Председател на ОИК Раковски връчи удостоверенията на всички кметове и 

общински съветници, като едновременно с това те подписват своите клетви, като започна от 
Кмета на Община Раковски г-н Иван Антонов, кметовете на кметства и общински съветници/ 

 
Р. Петков: Пожелавам на всички много здраве и успешна работа! Давам думата на г-н Йордан 
Неделчев – най-възрастният общински съветник, за да продължи заседанието. 
Й. Неделчев: Преминаваме към т. 2 от дневния ред – избор на Председател на Общински съвет 
Раковски. За целта трябва първо да изберем Комисия в състав от 3 човека – „Комисия за 
провеждане на избора на Председател на Общински съвет Раковски”. 
Който е съгласен комисията да е в състав от 3-ма члена, моля да гласува. 
 
Присъстват: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
 
Предложението Комисията да е от 3 /трима/ членове се прие, имате ли предложения за 
конкретни членове на Комисията за провеждане на избора за Председател на Общински съвет 
Раковски? 
М. Шишков: Предлагам г-н Виктор Узунов за член на комисията. 
П. Антонов: Предлагам г-н Йовко Патазов за член на комисията. 
М. Джатова: Предлагам г-жа Тинка Загорчева за член на комисията. 
 
Й. Неделчев: Има ли други предложения? /няма/ 
Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува. 



    
  

  

 
Присъстват: 21 
Гласували: 21 
За: 21 
 
Необходимо е от предложените членове да се избере Председател на Комисията по избора, 
чакам вашите предложения?! 
М. Шишков: Предлагам г-н Виктор Узунов да бъде председател на комисията. 
Й. Неделчев: Има ли други предложения? /няма/ 
Който е съгласен г-н Виктор Узунов да бъде председател на комисията, моля да гласува. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21  
За: 18          
Против: 0           
Възд.се: 3  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 
 
Взето с Протокол № 1/07.11.2011 г. от тържествено заседание на Общински съвет Раковски 

 
Относно: Избор на “Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет 
Раковски” 
  
На основание: чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, от Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет Раковски, неговите комисии и взаимодействието с Общинска 
администрация 
 
По предложение на: Младен Николов Шишков, Петър Милков Антонов и Мария Георгиева 
Джатова – общински съветници 

 
Р Е Ш И: 

 
Избира “Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет Раковски” в 
състав: 
Председател:  
Виктор Петров Узунов 
Членове: 
1. Йовко Йосифов Патазов 
2. Тинка Иванова Загорчева 
 
 
Й. Неделчев: Комисията вече е избрана, сега очаквам вашите предложения за Председател на 
Общински съвет Раковски? 
Т. Бъмбин: Предлагам за Председател на Общински съвет Раковски г-жа Мария Георгиева 
Джатова от групата на ПП „НДСВ”. 
Б. Стойков: Предлагам за Председател на Общински съвет Раковски г-н Младен Николов 
Шишков от групата на ПП „ГЕРБ”. 
Й. Неделчев: Има ли други предложения? /няма/ 
Обявявам 10 минути почивка, за да може комисията да организира своята работа. 

 
/Заседанието беше прекратено в 16:50 часа/ 
/Заседанието беше възобновено в 17:00 часа/ 

 
В. Узунов: Комисията предлага 2 бюлетини за избор на Председател на Общински съвет 
Раковски, на които е поместено името на предложените кандидати – Мария Георгиева 
Джатова на едната и Младен Николов Шишков – на другата. 



    
  

  

Предлагаме Ви гласуването да протече в малката стая, където сме приготвили бюлетини и 
непрозрачни пликове, всеки съветник влиза в стаята като поставя в плика бюлетината на 
кандидата който е избрал, връща се, за да пусне своя вот в урната и се подписва. Поради 
техническа грешка в бюлетините са добавени две полета под името на всеки кандидат ЗА и 
ПРОТИВ. Няма да пишете върху бюлетините просто ги пускате в плика. Започва гласуването. 
 

 
/Гласуването приключи в 17:05 часа – комисията обработва резултатите/ 

 
В. Узунов: Гласуването приключи със следните резултати:  
За г-н Младен Николов Шишков – 12 гласа.  
За г-жа Мария Георгиева Джатова – 9 гласа. 
Няма недействителни бюлетини. Всички използвани и неизползвани бюлетини бяха опаковани 
в плик и запечатани и предадени за съхранение. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21  
За: 12          
Против: 9           
Възд.се: 0  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 
Взето с Протокол № 1/07.11.2011 г. от тържествено заседание на Общински съвет Раковски 

 
Относно: Избор на Председател на Общински съвет Раковски 
  
На основание: чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА 
 
По предложение на: Борис Янков Стойков – общински съветник 
 
 

Р Е Ш И: 
 
Избира за Председател на Общински съвет на Община Раковски г-н Младен Николов 
Шишков. 
 
 
В. Узунов: Давам думата на г-н Младен Николов Шишков – Председател на Общински съвет 
Раковски. 
М. Шишков: Благодаря за доверието, което ми гласувахте. Благодаря и на тези, които не ме 
подкрепиха, надявам се до края на мандата да заслужа и тяхното доверие.  
С това дневния ред се изчерпа. Закривам заседанието. 
 
 

/Заседанието приключи в 17:20 часа/ 
 
 

 
 

                                        Председател на Общински съвет Раковски: 
                     /Младен Шишков/ 

 
 

                                              Главен специалист по протокол:  
                                 /Галина Пенишева/ 

 


