
    
  

  

ПРОТОКОЛ № 4 
 

от 21.12.2011 г. 
 

от редовно  заседание проведено от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – 
Раковски, 2 етаж, стая № 3 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Младен Н. Шишков 
 
 
Присъстват общински съветници: 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 също:  
Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
Павел Андреев Гуджеров – Зам. кмет на Община Раковски 
Божидар Йосифов Стрехин – Зам. кмет на Община Раковски 
Иван Петров Тачев – Кмет на кметство Белозем 
Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 
Васил Петров Черпелийски – Кмет на кметство Стряма 
Костадин Дечев Иванов – Кмет на кметство Шишманци 
Запрян Трифонов Христев – Кмет на кметство Чалъкови 
Стефка Златкова Милиева – ВрИФ кмет на с. Болярино 
 
 
М. Шишков: Уважаеми дами и господа общински съветници. Имаме необходимия кворум, 
за да започнем редовно заседание на Общински съвет Раковски. Присъстват всички 
общински съветници, кмета на Общината, кметовете на кметства, представители на 
медиите и граждани. Всички сте получили материалите си. Имате ли някакви въпроси или 
предложения относно дневния ред.  
И. Антонов: Господин Председател искам да направя едно предложение. Заради постъпила 
молба от училищното настоятелство на ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски, кв. Секирово, 
относно преразглеждане на точка първа от дневния ред, а именно отдаване под наем на 
общински имот терен за поставяне на ВПС по чл. 56 от ЗУТ с обща площ от 15 к. м. – ПОС за 
максимално допустимия срок по закон – 5 години, находящ се пред УПИ-І, кв. 63, ул. „Трети 
март” по плана на гр. Раковски, кв. Секирово, предлагам да оттегля тази точка за 
следващото заседание. А през това време Общинска администрация да разгледа 
подробно заявлението на училищното настоятелство и да вземе едно принципно решение 
за тези обекти. За следващото заседание или ще включим отново точката в дневния ред или 
ще ви уведомим какво е нашето решение, за да чуем и вашето становище. 
М. Шишков: Има ли други предложения относно дневния ред? /няма/ 
В такъв случай искам да добавя една точка от дневния ред:  
    - като т. 12 –  Предложение с Вх. № 103/21.12.2011 г. от Георги Бончев Пачов – Общински 
съветник, относно избор на Заместник – председател на Общински съвет Раковски. 
Който е съгласен с така предложеният дневен ред, моля да гласува! 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19 
Против: 0 
Въздържали се: 0 
 



    
  

  

ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА ! 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 
1. Докладна записка с Вх. № 72/05.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно удължаване срок на договор за отдаден под наем до максимално 
допустимия срок по закон на Денчо Георгиев Денев с 5 години за язовир кад. № 000405, с 
площ 31,991 дка – ПОС, находящ се в землището на с. Болярино.  
 
2. Докладна записка с Вх. № 78/14.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно извършване на компенсирани промени по разпределението на 
целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ – 2011 г. 
 
3. Докладна записка с Вх. № 92/14.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Раковски. 
 
4. Докладна записка с Вх. № 93/14.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост. 
 
5. Докладна записка с Вх. № 94/14.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
община Раковски. 
 
6. Докладна записка с Вх. № 95/14.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно определяне на хранодена в детските градини и неработните дни по 
време на Коледно-новогодишните празници. 
 
7. Докладна записка с Вх. № 96/15.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община 
Раковски и Областна Дирекция на МВР – гр. Пловдив. 
 
8. Докладна записка с Вх. № 97/15.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно процедиране на ПУП-ПРЗ схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” 
и „В и К” за промяна предназначението на ПИ-756 006 в местността „Бруклийка” по КВС на 
кв. Ген. Николаево, гр. Раковски. 
 
9. Докладна записка с Вх. № 98/15.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно процедиране на ПУП-ПРЗ схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” 
и „В и К” за промяна предназначението на ПИ-012 006 в местността „Белнере” по КВС на кв. 
Секирово, гр. Раковски. 
 
10. Докладна записка с Вх. № 99/15.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно одобряване на командировките на кметовете на населението места от 
община Раковски и разходите за командировки в чужбина. 
 
11. Докладна записка с Вх. № 100/15.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община 
Раковски, относно приемане на план-сметката за дейностите по управление на отпадъците 
и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година в община Раковски. 
 
12. Предложение с Вх. № 103/21.12.2011 г. от Георги Бончев Пачов – Общински съветник, 
относно избор на Заместник – председател на Общински съвет Раковски. 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 1 от дневния ред - Докладна записка с Вх. № 72/05.12.2011 г. от 
Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно удължаване срок на договор за 
отдаден под наем до максимално допустимия срок по закон на Денчо Георгиев Денев с 5 



    
  

  

години за язовир кад. № 000405, с площ 31,991 дка – ПОС, находящ се в землището на с. 
Болярино. 
М. Шишков: Какво е становището на ПК „УОС”? 
Й. Ячев: Комисията разгледа докладната записка от г-н Кмета и предлага на Общински съвет 
Раковски да одобри удължаването на срока на договора за отдаден под  наем язовир на Денчо 
Георгиев Денев от с. Болярино. 
М. Шишков: Какво е становището на ВрИД Кмет на с. Болярино? 
С. Милиева: Съгласна съм с предложението на комисията. 
М. Шишков: Има ли други предложения? /няма/ 
Преминаваме към гласуване.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 18        
Против: 1          
Възд.се: 0   
    
 

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова  
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – против 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев - за 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 28 

 
Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Удължаване срок на договор за отдаден под наем до максимално допустимия 
срок по закон на Денчо Георгиев Денев с 5 години за язовир кад. № 000405, с площ 31,991 
дка – ПОС, находящ се в землището на с. Болярино 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка чл. 21 „а” от 
НРПУРОИ 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие за удължаване срока на договора с 5 /пет/ години до максимално 
допустимия, за ПОС - язовир кад. № 000405, с площ 31,991 дка – ПОС, находящ се в 
землището на с. Болярино, сключен с Община Раковски на 15.03.2007 г. с ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ 
ДЕНЕВ. 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 2 - Докладна записка с Вх. № 78/14.12.2011 г. от Иван 
Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно извършване на компенсирани 
промени по разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 
10, ал. 1 от ЗДБРБ – 2011 г. 
Какво е становището на ПК „Бюджет и финанси”? 
Б. Стойков: Комисията предлага на Общински съвет да бъдат извършени компенсирани 
промени по разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи. 



    
  

  

М. Шишков: Има ли някакви въпроси или предложения по тази точка? /няма/ 
Преминаваме към гласуване. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19        
Против: 0          
Възд.се: 0    
    
    

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова  
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – за 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев - за 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 29 
 

Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Извършване на компенсирани промени по разпределението на целевата 
субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ – 2011 г. 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗДБРБ-2011 г. 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие за извършване на вътрешни компенсирани промени по разпределението на 
целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ-2011 г., съгласно 
Приложение № 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, УТВЪРДЕНА С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗДБРБ/2011 Г.  
                                      

   /лв./ 

     

Бюджетна 
дейност в т. ч. за 

№ Функции, обекти 
Наимено

вание Код 

БИЛО 
План по 

Бюджет -
2011 г.            
в лв. 

СТАВА 
План по 

Бюджет -
2011 г.            
в лв. 

БИЛО 
За проекти и 

обекти по 
решение на 
Общ. съвет 

СТАВА 
За проекти и 

обекти по 
решение на 
Общ. съвет 

БИЛО 
Изграждане 

и осн. 
ремонт на 
общинска 

пътна мрежа 

СТАВА 
Изграждане и 
осн. ремонт 
на общинска 
пътна мрежа 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

I. Придобиване на ДМА –  
§§ 52-00 х х 156800 156800 68500 68519 88300 88281 

 Функция – ІІІ - Образование х х 68500 68519 68500 68519   

1. 
Изграждане-разширение на 
яслена група към ОДЗ 
“Първи юни” 

ЦДГ 2311 68500 68519 68500 68519   

          

 
Функция – VIII – 
Икономически дейности и 
услуги 

х х 88300 88281   88300 88281 

1. 

Изграждане велоалея и 
тротоари, общински път PDV 
1233, участък кв. Ген. 
Николаево 

СДПРИП 2832 88300 88281   88300 88281 



    
  

  

М. Шишков: Преминаваме към т. 3 – Докладна записка с Вх. № 92/14.12.2011 г. от Иван 
Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно приемане на наредба за изменение 
и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Раковски. 
Какво е становището на ПК „ЗОРПРКИ”? 
М. Джатова: Комисията предлага на Общински съвет да бъде извършена промяната, още 
повече че Община Раковски е с най-ниския размер на този вид данък. 
М. Шишков: Има ли някакви въпроси или предложения?  
Й. Патазов: Миналия път мисля, че говорихме че трябва да уточним точно върху коя оценка.  
М. Шишков: Върху изповядваната стойност. 
Й. Патазов: Аз виждам, че когато се отнася за замяна е върху оценката на имуществото с 
по-високата стойност. А когато е при придобиване в това отношение го няма. Върху 
оценката на прехвърляното имущество.  
М. Шишков: Ако искате да го добавим като текст „върху материалният интерес” да бъде 
конкретно и ясно. Тази такса се удържа от нотариусите, тя пристига с бележка в Общината. 
Има ли други въпроси или предложения? /няма/ 
В такъв случай преминаваме към гласуване. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19        
Против: 0          
Възд.се: 0    
    
    

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова  
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – за 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев - за 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 30 

 
Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
с чл. 77 от АПК и поради настъпили промени в ЗМДТ (ДВ бр. 98/14.12.2010 г.), и извършени 
анализи от Общинска администрация – Раковски през текущата година 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Раковски, приета с Решение № 46, взето с 
Протокол № 7/31.03.2008 г. на редовно заседание на Общински съвет Раковски, както 
следва: 
1. Изменя Чл. 35, ал. 2, която придобива следния вид: „При възмездно придобиване на 



    
  

  

имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а 
при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.”. 
 
ІІ. Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Раковски влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на 
Община Раковски - www.rakovski.bg. 
 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 4 от дневния ред - Докладна записка с Вх. № 93/14.12.2011 г. 
от Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно приемане на наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под 
наем на имоти – общинска собственост. 
Какво е становището на ПК „УОС”? 
Й. Ячев: Комисията разгледа докладната записка и предлага на Общински съвет да бъде 
одобрена промяната на наредбата, като цената за медицинските кабинети да бъде 15 лева 
на кв. м., като лекарите заплащат реално 10% от цената, т.е. 1,50 лв./кв.м. 
М. Шишков: Има ли някакви въпроси или предложения по тази точка?  
М. Джатова: Представителите на нашата партия, смята че тази сума трябва да бъде два пъти 
по-голяма. 
М. Шишков: Имаме две предложения:  
1. На ПК „УОС” – да бъде одобрена промяната на наредбата, като цената на лекарските 
кабинети да бъде 15 лв./кв.м. 
2. на г-жа М. Джатова – цената на лекарските кабинети да бъде 30 лв./кв.м. 
В такъв случай ще трябва да ги подложим на гласуване по реда на тяхното предлагане. 
Й. Патазов: Извинете господин Председател относно ангажиментите с ремонтите на тези 
кабинети по селата какво се случи. Имам предвид, ако трябва да свалим цената с 1 лев на 
кв. м., но да се случат тези ремонти там където трябва. 
М. Шишков: Господин Кмета може да отговори на този въпрос. 
И. Антонов: По време на дискусиите в комисиите си водих записки и прецених, че при 
анексирането ще бъде включена нова клауза към договора, която ще гласи така: „лекарите 
и зъболекарите от индивидуални или групови практики следва да поемат поддръжката на 
общите части за тяхна сметка”. 
Й. Патазов: Да, но да не изпаднем в противоречие. Сега вдигаме цената на наемите и 
заедно с това искаме да направят ремонт. 
И. Антонов: Аз правих проучване с други общини и например в община Кричим лекарите и 
зъболекарите заплащат реално 2 лева на кв. м., като всички промени по базата смяна на 
климатици, дограма и т.н. се поема от тях и след прекратяване на договора тези неща 
остават, като капитал на общината. В община Калояново е 1.20 лв./кв.м., в други общини 
също се движи от 1 лв./кв.м. до 3 лв./кв.м. 
М. Джатова: В подкрепа на предложението си искам да кажа, че според мен един човек, 
който извършва производствена дейност и ползва производствени помещения на 
територията на община Раковски, съответно създава работни места, би могъл да плаща по 
3 лв./кв. м. наем. Съвсем нормално е и един лекар да може да си позволи това. Моето 
мнение е да променим цената за наема и ако може да ги задължим да поддържат общите 
части, в което не съм много убедена като юрист как може да стане. 
Й. Ячев: Мисля, че колегите от ПП „БСП” също ще ме подкрепят, че дейността има своя 
социален оттенък и не може да се приеме, като чисто търговска. А и имайте предвид, че не 
всички помещения са в окаяно състояние. Има лекари, които поддържат кабинетите си и 
общата част от сградата. Имайте предвид и това, че в случая вдигаме таксата с малко над 
100 %. 
М. Шишков: А ако стане 30 лв./кв. м. тогава става около 400 % , което все пак е шок. 
М. Джатова:  В крайна сметка ние сме стопаните, ако не им отърва да намерят друг начин. 
Държавата достатъчно толерира лекарите. Всички знаем, че по-голямата част от тях са 
търговци. 
П. Антонов: Понеже топката беше хвърлена към нашата партия. Аз не мога да разбера коя 
от двете е по-социална. Аз лично ще подкрепя предложението на г-жа Джатова, тъй като 
всичко е поставено в конкурентна среда. Всеки може да работи повече и по-добре, така че 
да привлече повече клиенти, да получи повече пари и съответно да може да си позволи да 



    
  

  

заплати този наем. А и това заслужават гражданите. В крайна сметка Общината не е 
„социални грижи”, за да правим преференции.  
М. Шишков: Има ли други предложения? /няма/ 
Преминаваме към гласуване на първото предложение на г-н Антонов, цената на 
медицинските кабинети да стане 15 лв./кв.м. 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 11        
Против: 8          
Възд.се: 0    
    
    

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова  
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – против 
14. Йовко Йосифов Патазов - против 
15. Венета Недялкова Лачева – против 
16. Лалка Георгиева Николова – против 
17. Йордан Христов Неделчев - против 
18. Георги Бончев Пачов – против 
19. Мария Георгиева Джатова – против 
20. Тошо Йозов Бъмбин – против 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 31 

 
Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните 
/началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
с чл. 77 от АПК,   и извършени анализи от Общинска администрация – Раковски през 
текущата година 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (началните) 
цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, приета с Решение № 70, 
взето с Протокол № 7/31.03.2008 г. на редовно заседание на Общински съвет Раковски, както 
следва: 
 
1. Изменя Чл. 1, т. 1, която придобива следния вид: „Определяне на базисната цена и 
началната цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост”.   
2.  Изменя чл. 2, т. 2, която  придобива следния вид:  
„Помещения за производствена дейност – 3,00 лв./кв. м.”. 
3. Изменя Чл. 2, т. 4, която  придобива следният вид: 
„Помещения, предоставени за частни лекарски/зъболекарски кабинети – 15,00 лв./кв. м.” . 
4. Изменя Чл. 3,  който  придобива следният вид: 
„Наемът за земеделска земя е според категорията, както следва: 
1. От І до ІV категория вкл. – 20.00 лв./дка. годишно; 



    
  

  

2. За V категория – 18.00 лв./дка годишно; 
3. от VІ до X категория – 15.00 лв./дка годишно;” 
5. Изменя Чл. 4,  който  придобива следният вид: 
„Базисната наемна цена за язовири, водоеми и рибарници се определя на декар за година 

според площта на водния обект - 15 лв./дка”. 
 
ІІ. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (началните) цени за 
отдаване под наем на имоти – общинска собственост, влиза в сила три дни след 
публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски - 
www.rakovski.bg. 
 
М. Шишков: Отпада необходимостта от гласуване на предложението на г-жа Джатова за 30 
лв./кв. м. В крайна сметка тази наредба може да се изменя по всяко време, така че ако 
решим може да бъде преразгледана тази цена. Преминаваме към т. 5 - Докладна записка 
с Вх. № 94/14.12.2011 г. от Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно 
приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община 
Раковски. 
Какво е становището на ПК „ЗОРПРКИ”? 
М. Джатова: Комисията счита, че са на лице правните основания за промяна в наредбата. 
М. Шишков: Тъй като е пропуснато да бъде добавен един текст към предложението на г-н 
Антонов беше входирано още едно Предложение с Вх. № 101/15.12.2011 г.  за допълнение на 
тази докладна записка, а именно изменение на чл. 15 а, т. 2, подточки а, б и в, чрез които се 
определя рамера на таксата за видовете отпадъци, услугата сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждането и депонирането на битовите отпадъци и услугата за 
поддържането на територията на общественото ползване. За всички тези услуги таксата се 
начислява върху по-високата от двете стойности - отчетна стойност или данъчна оценка - за 
ЮЛ става въпрос тук. Така е съгласно закона за управление на битовите отпадъци, това е 
тяхно изискване. Единственото изменение тук е, че там където няма декларирани съдове, за 
да определим таксата смет ние вземаме по-високата от двете стойности.  
Ако нямате въпроси или предложения по тази точка да преминем към гласуване на 
предложението на ПК „ЗОРПРКИ”, заедно с новото предложение да бъде включена 
промяната на чл. 15 а, описана в Предложение с Вх. № 101/15.12.2011 г. /няма/ 
Преминаваме към гласуване. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19        
Против: 0          
Възд.се: 0    
     

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова  
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – за 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев - за 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 32 

 
Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 



    
  

  

Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
община Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
с чл. 77 от АПК, Писмо № 02.19-14/18.08.2011 г. на Министерски съвет и извършени анализи от 
Общинска администрация – Раковски през текущата година 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

І. 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, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г. на редовно заседание 
на Общински съвет Раковски, както следва: 
 

1. Изменя Чл. 14 а, ал. 1, която придобива следния вид: „Освобождават се от такса 
битови отпадъци (включващата 3-те компонента на таксата, а именно – услугите по 
събиране и транспортиране на ТБО, обезвреждането им в депа или други 
съоръжения, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено 
ползване) молитвените домове и манастирите и с 50% от такса битови отпадъци 
(включващата 3-те компонента на таксата, а именно – услугите по събиране и 
транспортиране на ТБО, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване) недвижимите 
имоти към молитвените домове и манастирите, намиращи се на територията на 
община Раковски”.   

2.  Изменя Чл. 14 а, ал. 4, която придобива следния вид :  
“Освобождават се с 50% от такса битови отпадъци (включващата 3-те компонента на 
таксата, а именно – услугите по събиране и транспортиране на ТБО, 
обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и поддържането на чистотата 
на териториите за обществено ползване) учебните и детските заведения, намиращи 
се на територията на община Раковски”. 

3.  Изменя Чл. 15 а, ал. 2, т. 2, подточки – “а”, “б” и “в”  който придобива следния вид:  
             2. “Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
             а) за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху по–        

високата от двете стойности: отчетна стойност или данъчна оценка; 
б) за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или други 
съоръжения - пропорционално върху по–високата от двете стойности: отчетна 
стойност или данъчна оценка; 
в) за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване- 
пропорционално върху по–високата от двете стойности: отчетна стойност или данъчна 
оценка; 

4. Изменя  чл. 21, ал. 1, т. 1, която придобива следният вид: „При ползване на пълен 
месец – 40,00 лв.”; 

5. Изменя  чл. 21, ал. 1, т. 2, подточка 2.1. която придобива следният вид: „задължителна 
месечна такса – 15,00 лева.”; 

6. Изменя  чл. 21, ал. 1, т. 2, подточка 2.2., която придобива следният вид: „такса за 
присъствие за един ден 1,25 лв., но не  повече от общо 40,00 лева на месец.” 

7. Отменя чл. 21, ал. 7, т. 8.; 
8. Създава нова ал. 7 а, към чл. 21, а именно: „При отсъствие на детето за не по–малко 

от 30 (тридесет) календарни дни, след представен от родителите медицински 
документ, таксата се заплаща, както следва:  
1. За първия календарен месец – по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2;  
2. За последният започнат календарен месец – по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, подточка 
2.2.” 

9. Отменя Чл. 35, създава чл. 35 а, а именно: „Размерът на таксите за технически услуги 
се определя както следва:” 



    
  

  

 
I. Административно-технически услуги 
Устройство на територията 
 
1. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план  /Закон за 
устройство на територията - чл. 124 и чл. 134/ - 20 лв. 
2. Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план /Закон за устройство 
на територията - чл. 129/ 
   2.1. В населено място или за урегулирани ПИ – 70 лв. на УПИ 

2.2. Извън населено място 
      2.2.1. До 2 дка – 250 лв. 
      2.2.2. Над 2 дка - 250 лв.  + 30 лв. на дка, но не повече от 3000 лв. 
      2.2.3. За Парцеларен план – 50 лв. на част 
3. Издаване на виза за проектиране /Закон за устройство на територията - чл. 140 -10 лв. 
4. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, 
находящи се в границите на урбанизираните територии /Правилник за прилагането на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13 ал. 5 и ал. 6/- 30,00 лв. 
5. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално 
ползване на пътища  /Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 7/- 150 лв. на км. л. но 
не повече от 3000 лв. 
6. Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените 
разстояния до имотните граници / Закон за устройство на територията - чл. 51/ – 30 лв. 
7. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /Наредба № 6 от 22 май 
2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България - чл.  5 ал. 3/ 30 лв. 
8. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория /Закон за устройство на 
територията - чл. 177/ 

    8.1. Четвърта категория: 

       а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията 
към тях – 200 лв./км., но не повече от 2500 лв. 
       б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет 
от 100 до 200 места за посетители – 500 лв. 
        в) производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към 
тях – 400 лв. 

        г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 300 лв. 

        д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория – 300 лв. 
        е) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се 
засяга конструкцията им – 300 лв. 
        ж) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 
изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване – 300 лв. 

     8.2. Пета категория: 

        а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения 
за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 
100 места за посетители – 100 лв. За жилищни сгради и/или допълващо застрояване – 300 лв. 
За смесени и търговски обекти. 
        б) производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 
300 лв. 

        в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория -100 лв. 

        г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на 
строежите от тази категория – 100 лв. 



    
  

  

 

       д) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, 
изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване – 200 лв. 
    8.3. Шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147. – 50 лв. 
9. Съгласуване на идеен инвестиционен проект /Закон за устройство на територията - чл. 141, 
ал. 1/ 
Идеен проект – 40% от таксите предвидени за съгласуване на технически инвестиционен 
проект:  

10. Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава 
разрешение за строеж /Закон за устройство на територията - чл. 142/ 
Идеен проект – 40% от таксите предвидени за съгласуване на технически инвестиционен 
проект. 

11. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение 
за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет /Закон за 
устройство на територията - чл. 148 ал. 2/ 

   11.1.   За жилищни сгради /вкл.пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на 
конструктивната система/ лв.на кв.м. за бруто застроена площ – 1.00 лв./кв. м., но не по-
малко от 50 лв. и не повече от 2500 лв. 

   11.2. За не жилищни сгради /вкл. пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на 
конструктивната система/ лв. на кв. м. за бруто застроена площ – 1,50 лв./кв. м., но не по-
малко от 50 лв. и не повече от 4500 лв. 

   11.3. За допълване на идеен инвестиционен проект до техническа или работна фаза – 60 % 
от таксите по 11.1 или 11.2 

   11.4. За площни обекти 0,30 лв./кв. м. , но не повече от 4000 лв. 

   11.5. За обекти на техническа инфраструктура и съоръжения – не по-малко от 100 лв. и 0,5 
лв. на/куб. м. за силози, цистерни и др., но не повече от 4000 лв. 

12. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект /Закон за 
устройство на територията - чл. 154/ 50%  от таксите за съгласуване на ТП и/или РП 
13. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми /Закон за 
устройство на територията - чл. 131/ - 20,00 лв. 
14. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата 
инфраструктура /Закон за устройство на територията - чл. 142, чл. 144/  
   14.1. За топло-преносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи: 
     14.1.1. До 40 м. л.– 30,00 лв. 
     14.1.2. До 500 м. л.–30,00 лв. + 0,50 лв./м. 
     14.1.3. До 1000 м. л. – 170 лв. +0,30 лв./м. 
     14.1.4. Над 1000 м л. – 270 лв. + 0,10 лв./м. 
   14.2. За електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи: 
     14.2.1. До 100 м. л. – 50,00 лв. 
     14.2.2. До 500 м л. – 60,00 лв. + 0,30 лв./м. 
     14.2.3. До 1000 м. л. – 80,00 лв. + 0,20 лв./м. 
     14.2.4. Над 1000 м. л. – 100,00 лв. + 0,10 лв./м. 
   14.3. Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на комуникационно-
транспортни проекти. 
     14.3.1. Улици – 1 лв./м. линеен, но не по-малко от 50 лв. 
     14.3.2. Ж.П. клонове  – 1 лв./м. линеен, но не по-малко от 50 лв. 
     14.3.3. Кръстовища/за площ ограничена от стоп-линиите – 0,50 лв./кв. м. 
     14.3.4. Площадки – проекти за благоустрояване и озеленяване – 0,20 лв./кв. м., но не по-
малко от 30 лв. 
15. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти  /Закон за устройство на 
територията - чл. 141/ 
Идеен проект – 40% от таксите предвидени за съгласуване на технически инвестиционен 
проект. 



    
  

  

 

16. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен 
устройствен план /Закон за устройство на територията - чл. 136 във връзка с чл. 128/ – 10 лв. 
17. Издаване на разрешение за строеж  /Закон за устройство на територията - чл. 148/ 
Таксите за съгласуване на ИП, ТП или РП + 10 %  
18. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване 
на строителна площадка  /Закон за устройство на територията - чл. 157/ - 20,00 лв.  
19. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на 
разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура /Закон за устройство 
на територията - чл. 194/ - 30 лв. 
20. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път/ Закон за 
устройство на територията - чл. 192 ал. 2/ -  30 лв. 
21. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти /Закон за устройство на 
територията - чл. 56/ - 60,00 лв./брой 
22. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, 
чрез заснемане /Закон за устройство на територията - чл. 145 ал. 5/ 80% от таксите от от т. 11 
23. Издаване на удостоверения за доброволна делба /Закон за устройство на територията - 
чл. 202/ – 50 лв. 
24. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот  /Закон за устройство на 
територията - чл. 16 ал. 5/ - 10 лв. 
25. Приемане и заверяване на екзекутивна документация  /Закон за устройство на 
територията - чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175/ Съгласуване на  екзекутиви съгласно чл. 175 от 
ЗУТ  и становище на държавно приемане на обекти – 30% от таксите за ТП и/или РП  но не по-
малко от 100,00 лв.  

26. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /чл. 148, 
във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от  Закона за устройство на територията/  
– 50 лв. 
27. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или 
заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване /Закон 
за устройство на територията - чл. 195 ал. 5 и чл. 196/  20 лв. 
28. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на 
предназначението /Закон за устройство на територията - чл. 59 ал. 2, във връзка с чл. 8 т. 3 и 
чл. 12 ал. 3/ 
   28.1. До 35 кв. м. по нар. № 2 в имоти под 10 дка. - 100 лв. 
   28.2. Над 10 дка.  
     – за одобряване на схема – двор за застрояване -100 лв.  
     – одобряване на инвестиционни  проекти и издаване на строително разрешение – 
таксата от  т. 11 
29. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право /Закон за устройство на 
територията - чл.192 ал. 8 и  чл. 193 ал.10/ - 25 лв. 
30. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /Закон за 
собствеността и ползването на земеделските земи - § 4 от Преходни и заключителни 
разпоредби/  Таксите за одобряване на ПУП по т. 2 
31. Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад за инвестиционна 
инициатива  /Закон за устройство на територията - чл. 150/ – 50 лв. 
32. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /Закон за устройство 
на територията - чл. 150/  130% от таксите по т. 2 за ПУП и  т. 11 за одобряване на 
инвестиционен проект. 
33. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда  /Наредба № 5 от 
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството - чл. 15, ал. 2/ - 10 лв. 
II. Административни услуги  
„Контрол по строителството" 
1. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, 
съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и 
екология” – 10 лв. 



    
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Административни услуги  
„Кадастър" 
1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца /Наредба № 
3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и 
кадастралните регистри във връзка с § 4 Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 35, ал. 
1/ – 10 лв. 
2. Издаване на скица за недвижим имот /Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4/ 
   2.1. За 1 УПИ – 15,00 лв. 
   2.2. За над 1 УПИ – 15,00 + n*5,00 лв. 
   2.3. За стопански дворове – 20,00 лв. 
   2.4. За 1 УПИ – 5.00 лв. /скицата важи само за отдел МДТ - Раковски/ 
3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 
устройство   -20,00 лв. 
4. Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга 
и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ 
А4 – 15 лв. 
А3 – 20 лв. 
5. Изготвяне на копие от реперен карнет  
А4 – 15 лв. 
А3 – 20 лв. 
6. Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране 
А4 – 15 лв. 
А3 – 20 лв. 
7. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  
и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /Закон за устройство 
на територията - чл. 159, ал. 3/ - 30 лв. 
8. Извадка от цифров кадастрален план  
/Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4  и чл. 55/ 
А4 – 15 лв. 
А3 – 20 лв. 
9. Съгласуване на скица с подземен кадастър /Закон за устройство на територията - чл. 128, 
ал. 6/ 
А4 – 15 лв. 
А3 – 20 лв. 
10. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /Закон за кадастъра 
и имотния регистър - § 4  и чл. 51/  5 лв. 
11. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия 
кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ – 20 лв. 
12. Съгласуване на доброволна делба /Закон за устройство на територията - чл. 200/ - 30 лв. 
13. Протокол за въвод във владение /Правилник за прилагането на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи - чл. 30, ал. 1 и ал. 2/ - 30 лв. 



    
  

  

10. Отменя чл. 37, създава чл. 37 а, а именно:  
„За извършване на услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:”  
 
 

 
11. Отменя  „Приложение № 1 Списък на видовете услуги и цени за тях по чл. 48 от 

Наредбата и представлява неразделна част от същата”. 
12. Създава „Приложение № 1 а – Списък на видовете услуги и цени за тях по чл. 48 от 

Наредбата и представлява неразделна част от същата”, а именно:  
 

 
Административни услуги  по гражданска регистрация и актосъставяне 
 
1.Издаване на удостоверение за раждане-оригинал  - не се таксува; 
2.Издаване на удостоверение за раждане - дубликат – 6,00 лв. 
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – не се таксува; 
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат – 6,00 лв.; 
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път не се таксува; 
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт а втори и следващ път – 6,00 лв.; 
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 4,00 лв.; 
8. Издаване на удостоверение за наследници – 4,00 лв.; 
9. Издаване на удостоверение за семейно положение – 4,00 лв.; 
10. Издаване на удостоверение за родствени връзки – 4,00 лв.; 
11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство – не се таксува; 
12. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице – 4,00 лв.; 
13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак 
с чужденец в чужбина 
   - печат за чужбина – 10,00 лв.; 
   - документ – 4,00 лв. 
14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак 
с чужденец в Република България 
   - печат за чужбина – 10,00 лв.; 
   - документ – 4,00 лв. 
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес – 2,00 лв.; 
16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес – 2,00 лв.;  
17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес – 2,00 лв.; 
19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 2,00 лв. 
20. Припознаване на дете – не се таксува; 
22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10,00 лв.; 
23. Възстановяване и промяна на име  - не се таксува; 
24. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние – не се таксува; 
25. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове 
за гражданско състояние  - 6,00 лв.; 
26. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат 
актове съставени в чужбина  - 10,00 лв.; 
27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с 
постоянно местопребиваване или бежанец илиналице без  гражданство – не се таксува; 
28. Установяване на наличие на българско гражданство – не се таксува; 
29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции – не се таксува; 
30. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” – не се таксува; 
31. Присвояване на ЕГН – не се таксува; 
33. Промяна на ЕГН на български гражданин – не се таксува; 
34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали 
години – 2,00 лв. 



    
  

  

№ 
по 

ред 
Наименование на услугата Цена 

 
 

Административни  услуги  “Местни данъци и такси” 
 

 

1.  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
недвижим имот и незавършено строителство  10,00 лв. 

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 
земеделска земя  

10,00 лв. за данъчна 
оценка до 3 ниви, за всяка 
следваща по 2,00 лв. 

3.   Издаване на удостоверение за удостоверение за  данни, 
декларирани по Закона за местните данъци и такси  5,00 лв. 

4. Издаване на удостоверение за дължим данък върху 
наследство  5,00 лв. 

5.  Издаване на удостоверение за платен данък върху 
превозни средства  5,00 лв. 

6. 

 Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху недвижими имоти за 
новопостроени или придобити по друг начин имоти на 
територията на общината  

Не се таксува 

7.  Приемане и обработване на декларации за облагане с 
данък върху наследствата  Не се таксува 

8. 

 Приемане и обработване на декларации за облагане с 
данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с 
изключение на недвижим имот, ограничени вещни права 
върху недвижим имот и моторни превозни средства   

Не се таксува 

9.  Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежаван лек автомобил  Не се таксува 

10. 
 Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано пътно превозно 
средство, без леки автомобили 

Не се таксува 

11.  Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано плавателно средство Не се таксува 

12. 
 Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен данък върху притежавано пътно 
въздухоплавателно средство 

Не се таксува 

13. Приемане и обработване на декларации за облагане с 
годишен патентен данък Не се таксува 

14.  Издаване на удостоверение за дължим размер на 
патентния данък 5,00 лв. 

15. 
 Приемане и обработване на декларации за 
освобождаване от такса за сметосъбиране, 
сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци 

Не се таксува 

16. Приемане на декларации за определяне на такса за 
битови отпадъци според количеството им Не се таксува 

17. Издаване на удостоверение за платен данък върху 
недвижими имоти и такси за битови отпадъци Не се таксува 

18.  Издаване на удостоверение за платен данък върху 
наследство 5,00 лв. 

19.  Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 5,00 лв. 

20.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения по Закона за местните данъци и такси 5,00 лв. 

21. 

Приемане и обработване на искане за прихващане или 
възстановяване на недължимо платени или събрани суми 
за данъци, такси и наложени от органите по приходите 
глоби и имуществени санкции  

Не се таксува 



    
  

  

22. 
Информация и справки по заявки на задължени лица 
- дубликат квитанция платен данък и разпечатка дан. 
сметка  

2,00 лв. 

23. Други удостоверения  5,00 лв. 
 

Административно-технически услуги 
„Общинска собственост” 

 

 

24. Оценка на общински имот или вещно право върху 
общински имот  От 20 лв. до 100 лв. 

25. Приемане на документи за продажба на общинско 
жилище 

15,00 лв. за откриване на 
процедура 

26. Издаване на удостоверение относно собствеността на 
недвижими имоти 10,00 лв. 

27. 
 Издаване на удостоверение за наличие на 
реституционни претенции за недвижими имоти - 
общинска собственост 

10,00 лв. 

28. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на 
имот 7,00 лв. 

29. Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или 
за възстановен общински имот 10,00 лв. 

30. Издаване на удостоверение за установени жилищни 
нужди 7,00 лв. 

31. Приемане на документи и прекратяване  на 
съсобственост върху недвижим имот 

15,00 лв. за откриване на 
процедура 

32. Отписване на имот от актовите книги за общинска 
собственост Не се таксува 

33. Установяване на жилищни нужди Не се таксува 

34. Издаване на заверени копия от документи относно 
общинска собственост 

За първа страница 3,00 
лв., за всяка следваща по 
2,00 лв. 

35. Настаняване в общинско жилище Не се таксува 

36. Обстоятелствена проверка за признаване правото на 
собственост 12,00 лв. 

37. Справка по актовите книги Не се таксува 

38. Справка за извършени сделки с имоти общинска 
собственост Не се таксува 

39. Учредяване право на надстрояване и пристрояване 15,00 лв. за откриване на 
процедура 

40. Учредяване право на строеж върху общински имот 15,00 лв. за откриване на 
процедура 

 
 

Административни услуги  „Земеползване” 
 

 

41. 

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на 
протокол за въвод във владение върху земи в  и извън 
границите на урбанизираните територии по реда на 
ЗСПЗЗ 

10,00 лв. 

42. Промяна на предназначението на земеделските земи и 
включване в строителните граници на населените места 15,00 лв. 

 
Административни услуги  „Зелена система” 

 
 

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на 
растителност 

 
 

-орех 50 лв./бр 43. 

-други 30,00 лв./бр. 



    
  

  

44.  Издаване на разрешение за преместване на 
растителност 5,00 лв. 

45.  Експертна оценка на дървесна и храстова растителност 25,00 лв. 

46. Съгласуване на проекти по озеленяване, 
инфраструктури, обекти и др. 20,00 лв. 

47. Издаване на позволително за транспортиране на 
дървесина 5,00 лв. 

 

 
Административни услуги  „Селско стопанство и 

екология” 
 

 

48. Удостоверение за собственост на земеделска земя от 
емлячен регистър 5,00 лв. 

49. 
 
Регистрация на пчелни семейства 
 

Не се таксува 

50. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, 
добита извън горския фонд  5,00 лв. 

51. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 
5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи 5,00 лв. 

52. Издаване на документ за насочване на строителни 
отпадъци и земни маси  10,00 лв. 

53. Издаване на удостоверение за заустване на обратни 
води в общински приемници 30,00 лв. 

 
Административни услуги  „Търговия,туризъм,транспорт” 

 
 

54. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на 
пътници 30,00 лв. 

 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, 
ограничени за движение на пътни превозни средства 

 
 

леки и лекотоварни транспортни средства 10,00 лв./месец 55. 

тежкотоварни транспортни средства 20,00 лв./месец 

56. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци 
от черни и цветни метали  50,00 лв. 

57. Регистрация и издаване на талон и регистрационен 
номер на ППС с животинска тяга 10,00 лв. 

58. Заверка на регистър на настанените туристи и на 
реализираните от тях нощувки 10,00 лв. 

59. Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

По Тарифа за таксите, 
приета на осн. чл. 18, ал. 
10 и чл. 55, ал. 4 от Закона 
за туризма 

60. Категоризация на средства за подслон и места за 
настаняване 

По Тарифа за таксите, 
приета на осн. чл. 18, ал. 
10 и чл. 55, ал. 4 от Закона 
за туризма 

61. Издаване на разрешение за удължено работно време 20,00 лв. 
 

Административни услуги  „Транспорт” 
 

 

62. 

Приемане на заявления за издаване на пропуск със знак 
“Инвалид” за паркиране на територията на общината. 
Приемане на заявления за издаване на карта със знак 
“Инвалид” за паркиране на територията на СО и 
паркингите общинска собственост 

Не се таксува 



    
  

  

63. 

За временна забрана за обществено ползване на улици, 
площади, пътища или участъци от тях от ППС, за 
организиране търговия на открито и за снимане на 
филми и реклами 

60 лв. 

 
Други административни услуги 

 
 

64. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от 
документи и книжа 

За първа страница 
3,00 лв., за всяка 
следваща по 2,00 лв. 

За удостоверяване съдържанието на частни документи 
без определен материален интерес върху първия 
екземпляр 

 
 

за първа страница 10,00 лв. 
65. 

за всяка следваща страница, а останалите екземпляри 
се таксуват като преписи 2,00 лв. 

За удостоверяване на датата и подписите на частни 
документи без определен  материален интерес 

а/ за първия подпис 
б/ при преупълномощаване таксата е в двойния размер 
на таксата по буква „а” 
в/ за всеки следващ подпис 
г/ на документ, който ще се използва за учредяване, 
промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки 
подпис 

66. 

д/ при преупълномощаване таксата за подпис на 
документ,който ще се използва учредяване, промяна или 
прекратяване на права върху имот е в двойния размер 
на таксата по буква „г” 

 
 
 

По т. а) 5,00 лв. 
 
 
 

По т. в) 2,00 лв. 
 

  По т. г) 10,00 лв. 
 

67. Издаване на удостоверение или служебна бележка от 
общ характер 5,00 лв. 

68. Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения към общината 5,00 лв. 

69. Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран 
обект 20,00 лв. 

Тръжни книжа:  

 за приватизация От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

 за отдаване под наем 30,00 лв. 

 за възлагане на обществен превоз От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

 процедури по ЗОП От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

 конкурси От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

 Търгове От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

 концесии От 20,00 до 200,00 лв.  
по заповед на Кмета 

70. 

 Други От 20,00 до 200,00 лв. 
по заповед на Кмета 

Копирни услуги 
едностранно  0,20 лв. 71. 
двустранно 0,30 лв. 

72. Изготвяне на образец УП-2 и Образец 30 2,00 лв. 



    
  

  

73. Услуга с багер 250,00 лв./машиносмяна 
74. Услуга с трактор 250,00 лв./машиносмяна 

75. Услуга с автовишка 
160,00 лв. без ДДС за 
машиносмяна или 

20,00 лв./час без ДДС 
Рекламна площ в общински вестник  
Черно – бяла 1,00 лв./см 2 /без ДДС/ 76. 
Цветна 1,50 лв./см 2 /без ДДС/ 

77. Кратки обяви /съобщения/ в общински вестник 0,50 лв./см 2 /без ДДС/ 

78. Изнесени ритуали – сключване на граждански брак извън 
ритуалната зала на общината 60,00 лв. 

79. Ползване на зала за граждански ритуали 30,00 лв. 
Ползване на услуги при ритуала:   
фотограф 10,00 лв. 
видео оператор 10,00 лв. 
музикант 20,00 лв. 

80. 

Други 20,00 лв. 
81. Ползване на зали общинска собственост 40,00 лв. на час 

82. Ползване на ученически автобуси за превоз на деца и 
ученици извън учебно време 1.60 лв./км с ДДС 

83. Ползване на автобус  „Форд – Транзит” 1.10 лв./км с ДДС 

84. Издаване на други удостоверения и справки по искане 
на физически и юридически лица 5,00 лв. 

85. 

Промяна предназначението на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд за неземеделски нужди 
община Раковски, като собственик на земеделската 
земя или инвеститора на обекта за държавна или 
общинска нужда 

Заплаща се такса, която се 
определя по Тарифа за 
таксите, които се заплащат при 
промяна на предназначението 
на земеделски земи 
/Одобрена с ПМС № 
112/31.05.2002 г., обн. ДВ бр. 
56/07.06.2002 г., изм. ДВ бр. 
10/06.02.2004 г., ДВ бр. 
75/12.09.2006 г., изм. и доп. ДВ 
бр. 95/04.11.2008 г./ Средствата, 
определени по тази тарифа се 
превеждат по сметка на 
Община Раковски и могат да 
се ползват за проектиране и 
изграждане на мелиоративни и 
противоерозионни обекти; 
усвояване на нови земи; 
рекултивация на нарушени 
терени; подобряване на 
продуктивните качества на 
земите; устройство и 
изграждане на 
инфраструктурата на 
земеделските територии; 
оценка на качеството и 
категориите на земите; 
наблюдение и контрол върху 
състоянието на поземлените 
ресурси; осигуряване 
дейността на Комисията за 
земеделските земи, както и за 
други дейности, с прилагането 
на този закон. 

 
 
ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след 
публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg. 
 



    
  

  

М. Шишков:  Преминаваме към т. 6  - Докладна записка с Вх. № 95/14.12.2011 г. от Иван 
Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно определяне на хранодена в детските 
градини и неработните дни по време на Коледно-новогодишните празници. 
Какво е становището на ПК „Образование, спорт, туризъм, култура и религия”? 
Б. Замярски: Комисията предлага на Общински съвет да приеме така изготвеното проекто-
решение. 
М. Шишков: Ще зачета описаното в докладната записка, за да се запознаят гражданите с 
графика на детските заведения по време на коледно-новогодишните празници. 
1. Определя за детските заведения храноден в размер на 2.50 лв., считано от 01.01.2012 г.   
2. Определя за неработни дните от 27.12.2011 г. - 30.12.2011 г. включително за всички детски 
заведения на територията на Община Раковски.  
3. Определя за неработни дните от 03.01.2012 г. - 06.01.2012 г. включително за ЦДГ ”Зорница” - 
с. Шишманци и ЦДГ “Радост”- с. Стряма. 
4. Със сборни групи за периода от 03.01.2012 г. до 06.01.2012 г. ще работят следните детски 
заведения: 
   ОДЗ “Детелина” - гр. Раковски - 2 градински и 1 яслена група; 
   ОДЗ “Иглика” - гр. Раковски - 2 градински и 1 яслена група; 
   ОДЗ “Щастливо детство” – 1 градинска група; 
   ОДЗ “Първи юни” - 1 градинска група; 
   ЦДГ “Синчец” - с. Белозем - 1 градинска група. 
Има ли някакви въпроси или предложения по тази точка? 
М. Джатова: А графика за работата на детските заведения за летните месеци сега ли ще 
се гласува? 
М. Шишков: Не, това ще бъде уточнено след като бъде разгледан календарният график за 
ремонтите на детските градини и в последствие ще бъде прието такова решение. 
М. Шишков: Има ли други въпроси или предложения? /няма/ 
Преминаваме към гласуване. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 19 
Гласували: 19 
За: 19        
Против: 0          
Възд.се: 0  
 

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова  
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – за 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев - за 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 33 

 
Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Определяне на хранодена в детските градини и неработните дни по време на 
Коледно-новогодишните празници 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на изискванията на 
Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене 
   



    
  

  

По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя за детските заведения храноден в размер на 2.50 лв., считано от 01.01.2012 г.   
2. Определя за неработни дните от 27.12.2011 г. - 30.12.2011 г. включително за всички детски 
заведения на територията на Община Раковски.  
3. Определя за неработни дните от 03.01.2012 г. - 06.01.2012 г. включително за ЦДГ ”Зорница” - 
с. Шишманци и ЦДГ “Радост”- с. Стряма. 
4. Със сборни групи за периода от 03.01.2012 г. до 06.01.2012 г. ще работят следните детски 
заведения: 
   ОДЗ “Детелина” - гр. Раковски - 2 градински и 1 яслена група; 
   ОДЗ “Иглика” - гр. Раковски - 2 градински и 1 яслена група; 
   ОДЗ “Щастливо детство” – 1 градинска група; 
   ОДЗ “Първи юни” - 1 градинска група; 
   ЦДГ “Синчец” - с. Белозем - 1 градинска група. 
 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 7 от дневния ред - Докладна записка с Вх. № 96/15.12.2011 г. 
от Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на 
Споразумение за сътрудничество между Община Раковски и Областна Дирекция на МВР – 
гр. Пловдив. 
Какво е становището на ПК „ЗОРПРКИ”? 
М. Джатова: Комисията разгледа докладната записка и предлага на Общински съвет 
Раковски да бъде одобрено споразумение за сътрудничество между Община Раковски и 
Областна Дирекция на МВР – гр. Пловдив. 
М. Шишков: Има ли въпроси или предложения по тази точка?  
Й. Патазов: Изчетох споразумението и честно казано не виждам за какво е нужно да се 
споразумяваме с Областна Дирекция на МВР? Търся дейностите и ангажиментите в това 
споразумение, но не мога да  ги открия. Аз също имам някой предложения, които могат да 
бъдат включени. 
И. Антонов: Споразумението не е писано от Общинска администрация, то е предложено от 
Областна Дирекция на МВР – гр. Пловдив, като спецификата на съвместната дейност между 
двете страни накратко съм ги дефинирал от т. 2 до т. 4 на моето предложение. Но съм готов 
също да изслушам и вашите предложения. 

 
/Влиза Мария Александрова 17:42 часа/ 

 
Й. Патазов: Аз съм си нахвърлял няколко тук, като например охрана на спортните срещи, на 
училища и детски градини и т.н. това са дейности за които можем да се споразумеем с тях, 
но аз не ги виждам и това ме провокира да взема отношение. Знаете, че скоро имаше 
скандал в структурата на МВР. Идеята към онзи момент беше всичко да бъде открито и най-
вече полицията да не бъде зависима от някакви дарения. Затова сега се търси заобиколен 
начин частните фирми или лица, които условно казвам имат някакви деяния да дарят на 
Общината нещо, Общината да дари на полицията. И по този начин какво правим? 
М. Шишков: Аз също разсъждавах по този въпрос и за мен това все пак е някаква форма на 
контрол, защото по този начин Общински съвет, респективно Общинска администрация ще 
има яснота какво всъщност се случва в местното районно управление. Това е някакъв вид 
прозрачност. 
Й. Патазов: Съгласен съм, но аз не знам дали лицето „Х” не е направило някакво 
престъпление и по този начин ние ставаме участници в едно злодеяние. 
М. Шишков: Това винаги може да бъде проверявано. 
И. Антонов: Съгласно закона г-н Патазов, всички дарения които се правят към Общината, аз 
като Кмет съм длъжен да ги отчитам пред вас. Относно това споразумение то е наистина 
много общо написано, много пожелателно лично аз не съм сигурен дали ще влезне в сила. 
Тези дарения на фирми и частни лица към МВР бяха прекратени преди няколко месеца и 
министъра със заповед прекрати всички тези договори. И към настоящия момент не се 
използват такива договори за дарения, това споразумение е един вид гаранция какво ще се 



    
  

  

случи през следващата бюджетна година. Евентуално ако средствата за обществен ред и 
сигурност от държавния бюджет за 2012 година не са достатъчни или пък има някой 
извънредни случаи които налагат някакви допълнителни разходи за обществен ред, тогава 
евентуално може да се случи това нещо. Но всяко едно конкретно дарение, което ще се 
случи към Общината и от Общината към Районното Управление или към Областна 
Дирекция на МВР отново по закон трябва да мине през вашето одобрение. Така, че вие ще 
го имате този контрол. 
Й. Патазов: Не се съмнявам в това, но мисля че разбрахте какво имам предвид – онова 
лице, което дарява не знам дали не е престъпило закона и няма как да го проверя. 
И. Антонов: Как да няма как да го проверите, вие сте общински съветник имате 
необходимите правомощия. След като имате някакви опасения може да поискате от 
началника на РУ конкретна информация. Ако не сте съгласен няма да гласувате за това 
дарение или за предаването му към РУ. 
П. Антонов: Но ние с проекто-решението упълномощаваме г-н Антонов да дарява получени 
суми. 
И. Антонов: За всяка сума ще ви се дава ново предложение и всичко ще минава през 
Общински съвет. На края на всеки месец, ако има такива дарения вие ще получавате отчет. 
М. Шишков: Вие визирахте т. 3, нали така г-н Антонов? Това, че ние го упълномощаваме да 
подписва договори не означава, че го упълномощаваме да прави дарения. Редно е всичко 
да минава през решение на Общински съвет. 
М. Джатова: Според мен ние не трябва да спонсорираме по никакъв начин полицията. Това 
е едно министерство, което има почти милярд лева на година бюджет. Налага ли се да 
подпишем това споразумение? Някой задължава ли ни, защото то наистина е само 
пожелателно. Чисто юридически не е издържано.  
И. Антонов: Такива споразумения подписаха много други общини, включително и Община 
Пловдив. Ако питате конкретно дали някой ни задължава, не никой не ни задължава. Но от 
известно време насам, може би от година и половина се наблюдава едно коренно 
различно отношение между Община и Полиция. Това е едно пожелателно споразумение, с 
което ние им гарантираме, че сме готови да им помогнем, ако те изпаднат в затруднение. 
Както и те са ни помагали много пъти. Както г-н Патазов каза охранявали са се и футболни 
срещи и обществени мероприятия и са го правили безвъзмездно. 
М. Джатова: Тук както отбеляза г-н Патазов не пише почти нищо, нашият ангажимент, техния 
ангажимент. Самата форма не е създадена както трябва. 
М. Шишков: Тук сме съгласни.  
И. Антонов: Самата форма е чисто декларативна и аз по същия начин се ангажирам и ако 
има такива дарения на всяка сесия на Общински съвет те ще минават през вас за 
одобрение и евентуално за прехвърляне. 
Й. Патазов: Извинявам се още един път, един последен аргумент. Аз просто се 
притеснявам, че полицията по някакъв начин може да упражнява натиск върху физически 
или юридически лица, за да бъде тя дарена с някакво имущество, с пари или с гориво и т.н. 
Просто не ми се иска Общината да участва в тази схема.  
М. Шишков: Досега тези неща са се случвали през последните 20 години, но 
министерството решава че това не е правилно и на нас прехвърля отговорността да следи 
този процес, в което няма нищо лошо естествено. Сега наистина в даден момент можем 
да изпаднем в такива ситуации, които цитира г-н Патазов, но смятам че с добрите 
отношения които имаме с Началника на РУ на МВР – гр. Раковски такова нещо няма да се 
случи и той по всяко време може да даде пълна отчетност дали към даден момент се 
случват някакви престъпления или нередности със съответното лице, за да може да вземем 
ние адекватно решение. 
В. Узунов: Колеги искам да кажа нещо точно обратното на това, което каза господин 
Патазов. Представете си идеалния случай – всички знаете, че на територията на общината 
работи петролна компания „ИНСА ОЙЛ” ЕООД, която иска да помогне на полицията към 
края на годината, тъй като остават без гориво. Те не могат да го направят, тъй като по закон 
вече е забранено. Единственият начин да се направи е чрез нас. Пак ние сме хората, които 
за хубаво или лошо да се опитаме да контролираме. По-старите общински съветници знаят 
как се процедира, първо трябва да го приемем като дарение и после да решим дали да го 
прехвърлим към полицията. Така че, както се опасяваме от лошото не бива да загърбим и 
хубавата страна, защото когато се наложи ние няма да имаме начин да помогнем. 



    
  

  

М. Шишков: А и ние можем да извлечем дивиденти от това. Ако приемем някакво дарение и 
сметнем, че не е необходимо да го даваме на полицията то ще си остане за нас. Тук 
имаме абсолютната власт.  
П. Антонов: Пак ще се върна на социалния момент. Не мога да разбера когато Общината 
получава писма от Министър Дянков или други министри за намаляване щатната бройка в 
администрацията, за намаляване на разходите, защото ще ви отрежем държавните 
плащания и т.н. В един момент МВР в лицето на Областна Дирекция и на Районното 
управление не може да намали техните разходи. На края на деветмесечието не им стига 
бюджета и ние пак се превръщаме в една социална институция. Значи ние трябва да 
оставим 15 % от хората без работа, не можем да вдигнем заплатите на служителите, 
искаме да увеличим данъците за повече приходи, обаче защото са полицията ние трябва да 
им помагаме. А те са коренно различни институции, независимо дали сме органа на 
местно самоуправление. 
И. Антонов: Първо никъде не е казано, че на деветмесечието не им стигат парите. Относно 
съкращенията, такива се правят и в Министерство на вътрешните работи и в цялата 
държавна администрация. Колкото до писмата на Министър Дянков до Общината или не сте 
ги чел или не сте ги разбрал добре. Те от една страна са пожелателни. Не се счита 15 % 
съкращения от днес, а от 01.06.2009 г., защото от тогава е започнала реформата в 
държавната администрация. Тази реформа е отчела, че държавната администрация за тези 
години е намалила с 13,4 %, а общинските администрация за тези две години са се 
увеличили с 6 %. Затова Министърът е направил едно предложение да се оптимизират 
структурите на общините, които не са ги оптимизирали от 2009 г. насам. И е желателно 
наистина от 2009 г. да бъдат оптимизирани с около 15 %. Структурата на Общината се 
гласува от Общински съвет в случая в писмото на Министър Дянков пише да се оптимизира, 
но вие може да решите, че има нужда да се увеличи броя на служителите, това е ваша 
преценка. На сесията през месец януари 2012 година аз ще ви предложа моето 
предложение за структурата на Общината, вие ще прецените дали е достатъчно 
оптимизирана. А от 2009 г. насам ние имаме съкращения в структурата. 
М. Шишков: Има ли други въпроси или предложения по тази точка, мисля че отделихме 
достатъчно време за дебати? /няма/ 
Преминаваме към гласуване. 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
За: 12        
Против: 5          
Възд.се: 3  
    
     
 

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова - за 
4. Мария Йосифова Гиева  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – против 
14. Йовко Йосифов Патазов - против 
15. Венета Недялкова Лачева – против 
16. Лалка Георгиева Николова – против 
17. Йордан Христов Неделчев - против 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
20. Тошо Йозов Бъмбин – възд. се 
21. Тинка Иванова Загорчева – възд. се 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 34 
 

Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 



    
  

  

 
Относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Раковски и 
Областна Дирекция на МВР – гр. Пловдив 
 
На основание: чл. 61, ал. 2, т. 4, б „Г” от ЗМСМА 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява проекта на Споразумение за сътрудничество между Община Раковски и 
Областна Дирекция на МВР – гр. Пловдив; 
2. Дава съгласие Кмета на Общината да подпише Споразумението; 
3. Упълномощава Кмета на Община Раковски да подписва договори за дарение с дарители 
– физически или юридически лица с цел подобряване на обществения ред в общината; 
4. Упълномощава Кмета на Община Раковски да дарява получените суми и/или вещи на 
Областна Дирекция на МВР – гр. Пловдив, в частност на РУ „Полиция” – Раковски. 
 
 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 8 от дневния ред - Докладна записка с Вх. № 97/15.12.2011 г. 
от Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно процедиране на ПУП-ПРЗ 
схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” за промяна предназначението на 
ПИ-756 006 в местността „Бруклийка” по КВС на кв. Ген. Николаево, гр. Раковски. 
Какво е становището на ПК „ТСУ”? 
В. Узунов: Комисията разгледа докладна записката на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  предлага на общински съвет да бъде одобрено 
процедирането на ПУП-ПРЗ схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” за 
промяна предназначението на ПИ-756 006 в местността „Бруклийка” по КВС на кв. Ген. 
Николаево, гр. Раковски.  
М. Шишков: Има ли въпроси или предложения по тази точка? 
И. Антонов: За пояснение само – фирма „Гранд Агро” желае да построи предприятие за 
преработка на плодове и зеленчуци.  
М. Шишков: Имайте предвид, че с промяната в закона всички ПУП-ове ще минават през 
Общински съвет, без значение частна или общинска инициатива е. Ние предварително ще 
даваме съгласие за изготвянето на заданието и чак след това ще одобряваме ПУП. Значи, 
ние ще имаме пълна информация за това, което се случва на територията на нашата 
община. Ще забавим процедурата по този начин, но ще имаме яснота какво се случва на 
територията на общината, тъй като до момента ние не сме наясно. 
П. Антонов: Бих искал да направя едно предложение. В тези предложения нека има малко 
по-голяма яснота. Нека да се опише в самото предложение какво ще се случва, тъй като не 
можем всички да сме специалисти в тази област. Да знаем на какъв етап е ПУП-а, какво ще 
се изгражда, за да не изпадаме в постоянни питаници. 

 
/Влиза Мария Гиева 18:02 часа/ 

 
М. Шишков:  Аз приемам вашата забележка. Всеки един общински съветник може да се 
запознае с предложението и самия ПУП. Това е работа на председателя да даде яснота на 
общинските съветници, но този ПУП остава в Общински съвет, може да бъде разглеждан по 
всяко едно време.  
М. Джатова: Смятам, че е уместна забележката на г-н П. Антонов, тъй като ни карате да 
гласуваме нещо, което нямаме представа какво е. Просто синтезирано в предложение на 
Кмета да бъде описано намерението на фирмата.  
И. Антонов: Добре, този път аз приемам забележката. Ангажирам се, че тези докладни ще 
бъдат по-подробни вече. Въпреки, че като общински съветници никой не ви е отказал достъп 
до информация за каквото и да било.  
М. Шишков: Както се казва, не сме длъжни да бъдем специалисти по всичко, затова си има 
експертен съвет и органи, които разбират от тези неща.  



    
  

  

Има ли някакви въпроси или предложения по тази точка? /няма/ 
Преминаваме към гласуване.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 19        
Против: 0          
Възд.се: 2  
    
 

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова - за 
4. Мария Йосифова Гиева - за  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – възд. се 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 35 
 

Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Процедиране на ПУП-ПРЗ схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” 
за промяна предназначението на ПИ-756 006 в местността „Бруклийка” по КВС на кв. Ген. 
Николаево, гр. Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява ПУП-ПРЗ, схеми В и К и ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” за промяна 
предназначението на ПИ-756 006 в местността „Бруклийка” по КВС на кв. Ген. Николаево, гр. 
Раковски. 
 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 9 от дневния ред - Докладна записка с Вх. № 98/15.12.2011 г. 
от Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно процедиране на ПУП-ПРЗ 
схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” за промяна предназначението на 
ПИ-012 006 в местността „Белнере” по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски. 
Какво е становището на ПК „ТСУ”? 
В. Узунов: Комисията разгледа докладната записка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ предлага на Общински съвет да бъде одобрено процедиране 
на ПУП-ПРЗ схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” за промяна 
предназначението на ПИ-012 006 в местността „Белнере” по КВС на кв. Секирово, гр. 
Раковски. 
И. Антонов: „Райзинг” ЕООД с управител Иван Чолаков, кв. Секирово е фирма която се 
занимава с птицеугояване. ПУП-а е относно намерението му да построи фуражен цех. 
М. Шишков: Има ли някакви въпроси или предложения? /няма/  
Преминаваме към гласуване. 
 



    
  

  

Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 17        
Против: 0          
Възд.се: 4  
    
 

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова - за 
4. Мария Йосифова Гиева - за  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – възд. се 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – възд. се 
16. Лалка Георгиева Николова – възд. се 
17. Йордан Христов Неделчев – възд. се 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 36 
 

Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Процедиране на ПУП-ПРЗ схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” 
за промяна предназначението на ПИ-012 006 в местността „Белнере” по КВС на кв. 
Секирово, гр. Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява ПУП-ПРЗ, схеми В и К, ЕЛ и Пътна и ПУП-ПП за част „Пътна” и „В и К” за промяна 
предназначението на ПИ-012 006 в местността „Белнере” по КВС на кв. Секирово, гр. 
Раковски. 
 
 
 
М. Шишков: Преминаваме към т. 10 - Докладна записка с Вх. № 99/15.12.2011 г. от Иван 
Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно одобряване на командировките на 
кметовете на населените места от община Раковски и разходите за командировки в 
чужбина. 
Какво е становището на ПК „БФ”? 
Б. Стойков: Становището на комисията е да бъдат одобрени командировките на кметовете 
на населените места от община Раковски и разходите за командировки в чужбина, както 
следва: 
 
ИВАН АНТОНОВ – Кмет на Община Раковски за сумата от 168.40 лв. 
ИВАН ТАЧЕВ – Кмет на с. Белозем за сумата от 512,16 лв. 
ВАСИЛ ЧЕРПЕЛИЙСКИ – Кмет на с. Стряма за сумата от 268,13 лв. 
ЗАПРЯН ХРИСТЕВ – Кмет на с. Чалъкови за сумата от 1054,59 лв. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ – бивш Кмет на с. Шишманци за сумата от 489,08 лв. 
КОСТАДИН ИВАНОВ – настоящ Кмет на с. Шишманци за сумата от 42.98 лв. 
АТАНАС АТАНАСОВ –  бивш Кмет на с. Момино село за сумата от 336,00 лв. 
ПЕНКО ПЕНКОВ – бивш Кмет на с. Болярино за сумата от 339,60 лв. 



    
  

  

СТЕФКА МИЛИЕВА – ВрИД Кмет на с. Болярино за сумата от 71.40 лв. 
И за командировките в чужбина на г-н Антонов 362,60 лв. 
 
М. Шишков: Има ли въпроси или предложения по тази точка? 
Й. Патазов: Изплатени ли са вече? Тук виждам доста нередности например в 
командировките на г-н Тачев, заповедта му № 8 от 23.06.2011 г., а той трябва да бъде 
командирован на 01.06.2011 г. Има много такива несъответствия. Още в командировките на 
Кмета на с. Шишманци – бивш вече Владимир Пенев, заповедта за командировка е от 
01.07.2010 година, за да си свърши работата но той е командирован на 05.01.2011 г. И още 
доста такива несъответствия. Аз виждам номер на командировъчно и дата на пътуване. 
Казвам ви от опит да обърнете внимание на тези неща, тъй като съм писал обяснение на 
финансов ревизор по този повод.  
Б. Стойков: Понеже командировъчният лист може да се ползва за няколко пътувания и може 
би му е даден номер на заповедта в деня когато е завършен.  
Й. Патазов: На мен ми е ясна схемата, но това не е правилно. Затова питам дали са 
изплатени, проверил ли ги е някой, кой ги разписва? 
И. Антонов: Изплатени са командировките, проверени са, установени са много повече 
несъответствия отколкото вие сте забелязали. Това ще бъде един от въпросите, по които ще 
разговарям с г-да кметовете, когато започнем работа по бюджета още следващата 
седмица. Защото трябва по-стриктен контрол върху служителите от кметствата, там има 
доста проблеми по командировките, но мисля че тези неща ще ги изчистим между нас и 
няма да се случват последващи отчети.  
Й. Патазов: Да, но давайки съгласие да одобрим това да не въведем ние някаква грешна 
практика и на базата на това наше решение финансовия ревизор те да одобрят този 
разход, с което аз не съм съгласен. И в тази връзка нямам нищо против кметовете, но 
одобряваме разходите с изключение на тези, които не са направени правомерно.  
М. Шишков: В такъв случай имаме две предложения: 
1. На господин Антонов да одобрим така изготвеното проекто-решение в неговото 
предложение. 
2. На господин Патазов да одобрим направените разходи, с изключение на тези които той 
ще изчете: 
Й. Патазов: За г-н Иван Тачев – Кмет на с. Белозем: 
 
І. Пътни пари /пътуване със собствен превоз/ 

Обходни места № на 
командировъчно Дата на пътуване 

обходни места сума 
18/31.03.2011 07.03.2011 Пловдив 8.89 
18/31.03.2011 11.03.2011 Раковски 8.89 
18/31.03.2011 14.03.2011 Раковски 8.89 
18/31.03.2011 19.03.2011 Раковски 8.89 
18/31.03.2011 23.03.2011 Раковски 8.88 
18/31.03.2011 26.03.2011 Раковски 8.88 

 
8/23.06.2011 01.06.2011 Раковски 7.87 
8/23.06.2011 03.06.2011 Раковски 7.87 
8/23.06.2011 07.06.2011 Раковски 7.87 
8/23.06.2011 10.06.2011 Раковски 7.87 
8/23.06.2011 13.06.2011 Раковски 7.87 
8/23.06.2011 16.06.2011 Раковски 7.87 

 
4/29.07.2011 01.07.2011 Раковски 8.00 
4/29.07.2011 08.07.2011 Раковски 8.00 
4/29.07.2011 15.07.2011 Раковски 8.00 
4/29.07.2011 22.07.2011 Раковски 8.00 
4/29.07.2011 25.07.2011 Раковски 8.00 
4/29.07.2011 27.07.2011 Раковски 8.00 

 



    
  

  

За Васил Черпелийски – Кмет на с. Стряма: 
В двете командировъчни листа от месец май и месец юли е вписана една и съща дата 
02.05.2010 г., предполагам че това вече е техническа грешка. 
 
І. Пътни пари /пътуване със собствен превоз/ 

Обходни места № на 
командировъчно Дата на пътуване 

обходни места Сума 
21/02.05.2011 02.05.2011 Раковски 3.80 
21/02.05.2011 05.05.2011 Раковски 3.80 
21/02.05.2011 10.05.2011 Раковски 3.80 
21/02.05.2011 13.05.2011 Раковски 3.80 
21/02.05.2011 16.05.2011 Раковски 3.80 
21/02.05.2011 26.05.2011 Раковски 3.80 
21/02.05.2011 27.05.2011 Раковски 3.80 

Общо:26.66 
ІІ. Дневни пари 
ІІІ. Всичко:                                                                                                                                 26.66  лв.                                                                                         
 
І. Пътни пари /пътуване със собствен превоз/ 

Обходни места № на 
командировъчно Дата на пътуване обходни места Сума 

17/01.06.2011 02.05.2011 Раковски 3.82 
17/01.06.2011 06.06.2011 Раковски 3.82 
17/01.06.2011 09.06.2011 Раковски 3.82 
17/01.06.2011 13.06.2011 Раковски 3.80 
17/01.06.2011 16.06.2011 Раковски 3.80 
17/01.06.2011 21.06.2011 Раковски 3.80 
17/01.06.2011 27.06.2011 Раковски 3.80 

Общо:26.77 
ІІ. Дневни пари 
ІІІ. Всичко:                                                                                                                                 26.77  лв.                                                                                                                      
 
За Запрян Христев – Кмет на с. Чалъкови:  
Тук също има някаква неяснота през август и септември месец от една малка сума 
изведнъж сумата расте на 111 лева и някакви стотинки. Нещо се губи. 
 
За Владимир Пенев – той отпада. 
За Костадин Иванов, също има несъответствия:  
 

259/14.11.2011 07.11.2011 Раковски 6.14 
259/14.11.2011 08.11.2011 Раковски 6.14 

 
И. Антонов: Въпреки, че вече гласувахме дневния ред, предлагам кметовете да дадат 
обяснение в момента ако могат, но нека да изтеглим докладната за следващата сесия, 
която обаче вие да направите в работно време, за да може да присъства финансов 
контрольор който одобрява командировките. 
М. Джатова: Явно на кметовете не е обяснено по какъв начин да отчитат тези разходи. 
М. Шишков: Господа кметове нещо ще кажете ли във ваша защита.  
И. Тачев: Макар, че никога не е имало злоупотреба с командировъчно от моя страна мисля, 
че е срамно да изпадам в подробности. Мога да ви кажа как аз си правя 
командировъчните. Не нося всеки ден командировъчно у себе си. На месеца идвам най-
малко 10-15 пъти в гр. Раковски, но имам един изграден стереотип да ми сложат 7 печата от 
Раковски и ако ида до гр. Пловдив някой път.  
И. Антонов: Има и нещо друго и те са прави в случая, защото когато например Иван Тачев 
иска да го командировам. В Белозем имаше стачка във връзка с железниците. Изпращат ми 
покана по пощата да присъствам на това събитие, но в случая е заинтересовано само с. 
Белозем, защото влаковете минават само от там. Обадих се на Иван Тачев и му 



    
  

  

казах на тази дата трябва да бъдеш в гр. Пловдив на тази среща. Той за да стигне до гр. 
Пловдив трябва ли да дойде в гр. Раковски да му подпечатам командировъчното и от тук да 
тръгне за гр. Пловдив? 
Л. Николова: Не, може да се обади по телефона и да си вземе номер на 
командировъчното. 
И. Антонов: Когато той се върне да отчете командировката две седмици или месец по-късно 
ще му сложат входящ номер и затова излиза несъответствие.  
П. Антонов: Само искам да кажа, че всички от доста време са част от администрацията и 
не е тук момента да се учим как да си попълваме командировъчните. В началото на месеца 
си взима командировъчно, слага си го в джоба и накрая на месеца когато свърши си го 
отчита.  
Ако погледнем малко по-детайлно на нещата сумата за командировки на един от тях е 
сбора от сумите за командировки на всички останали.  
М. Шишков: Съгласен съм докладната да бъде изтеглена за следващото заседание. Който е 
съгласен да прегласуваме дневният ред без тази точка, моля да гласува. 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 21        
Против: 0          
Възд.се: 0 
  
М. Шишков: Преминаваме към т. 10 - Докладна записка с Вх. № 100/15.12.2011 г. от Иван 
Милков Антонов – Кмет на Община Раковски, относно приемане на план-сметката за 
дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови 
отпадъци за 2012 година в община Раковски. 
Какво е становището на ПК „ЗОРПРКИ”? 
М. Джатова: Комисията разгледа докладната записка и предлага на Общински съвет да 
бъде одобрена план-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година в община Раковски. 
М. Шишков: Има ли въпроси или предложения по тази точка?  
Й. Неделчев: Разходите за с. Момино, с. Болярино и гр. Раковски са повече от очакваните 
приходи. От къде ще бъдат компенсирани? Предлагам промила за с. Стряма да падне на 2 
‰. 
М. Шишков: Какъв е мотивът Ви за това предложение. В самият диспозитив на докладната 
записка е записано, че става въпрос за план-сметка на територията на община Раковски, 
ние сме административна-териториална единица и в тази връзка приходите от тази и 
останалите такси се заприходяват в общинския  бюджет. От там нататък Общинския съвет е 
органът, който определя начина на тяхното разходване. Съответно възлагаме на Кмета по 
какъв начин трябва да бъдат реализирани събраните средства от таксата смет. 
Компенсациите ще дойдат от по-големите населени места, както е било до сега. Въпросът 
е да постигнем баланс в план-сметката. Знаете, че в по-малките населени места първо 
събираемостта е по-ниска и второ данъчните оценки са малко по-ниски от тези в града, 
което води до по-малко приходи. Смятам, че като по-голяма административна единица, 
визирам по-големите села нормално е по-големите да помагат на по-малките население 
места. Цифрите не са фрапиращи, въпросът е да бъде постигнат баланс в приходите и 
разходите за управление на отпадъците.  
И. Антонов: Относно преходните остатъци винаги са били описани в докладната записка за 
изпълнение на отчета за бюджета.  Аз съм против промила за физическите лица да падне 
на 2, не може план-сметката да се гледа поотделно за всяко населено място. Имаше идея 
Индустриална зона Раковски да се отдели, като отделно населено място, но аз и за това 
съм против. Смятам, че Индустриалната зона е на цялата община. Ако се беше отделила 
като отделно населено място промила за физическите лица в с. Стряма трябваше да стане 
7-9 даже и повече промила. Но това, че Болярино и Чалъкови изпитват недостиг, ако ги 
отделим като отделни населени места те никога не могат да го покрият. Това какво 
означава, че трябва да спрем да организираме сметосъбирането там. Ние сме 
управленците на тази община, сметосъбирането е една от основните услуги и дейност, 



    
  

  

която в днешно време всеки трябва да има достъп до нея. Затова и Индустриална зона и 
всеки един по-голям промишлен клиент, като например фирма ИНСА в с. Белозем с високи 
отчетни стойности и средствата, които влизат в бюджета на Общината трябва да се 
разпределят в план-сметката. Това, че промилите са различни в различните населени места, 
не значи че плащаме различно или по-малко. Просто данъчните основи са различни и на 
базата на тях сме определели промила, за да бъде еднакво за всички.   
М. Шишков: Има ли въпроси или други предложения? 
М. Джатова: Накратко в кои села има изменение на промилите в сравнение с миналата 
година.  
И. Антонов: Няма промяна от план-сметката за 2011 година. Няма никакво увеличение, както 
и никакво намаление. Въпреки, че за 2012 година отчисленията на тон отпадък, които 
община заплаща на РИОСВ за 2011 г. са 9 лева на тон отпадък. Имаме резерви в план-
сметката през 2011 година, те са посочени като остатъци и смятам, че няма нужда да се 
увеличават за 2012 година промилите и затова сме предложили абсолютно същите. 
Вероятно за 2013 година може да се наложи леко увеличение, защото отчисленията на тон 
отпадък за 2013 година растат на 15 лева. Но за тази година смятам, че може да се справим 
с тези ставки.  
Й. Патазов: Каква е събираемостта за тази година. Сто процента ли е? 
И. Антонов: В никакъв случай. Събираемостта е от 75 – 80 % средно за общината, но от 2011 
година имаме едни принудителни производства по събиране на недоборите от предишни 
години. Те вървят много добре през последните месеци. И виждам, че недоборите за 
населените места вървят към 20-30 % , ако прибавим и че събираемостта е от 75-80% 
отиваме на 100 % събираемост за годината, което е един добър резултат.  
Й. Патазов: Аз питам, за да изложа следващото си предложение, а именно да измислим 
някакъв механизъм, така че кметовете да бъдат заинтересовани от събираемостта по 
селата. Защото например Шишманци на края на септември месец е на червено с 13 000 
лева, а има още три месеца до края на годината. Чалъкови също.  
И. Антонов: Веднага мога да обясня. В с. Шишманци проблема е, че ние като община, 
заедно с община Пловдив и физическите лица Атанас Търев и Николай Гигов се намираме в 
съдебна процедура, относно заплащане точно на такса битови отпадъци и данък 
недвижими имоти. Община Пловдив и тези две физически лица не са плащали такса битови 
отпадъци и данък недвижими имоти от началото на 2010 година. И заради това понеже там е 
висока отчетната стойност, а тя между другото е вдигната от 500 000 лв. на 11 000 000 лева и 
от тук се получават доста сериозни такси. Понеже те не са ги платили в срок в момента ние 
сме издали акт за установяване на нарушение на публично задължение, те са го оспорили, 
намира се в съдът. Делото е отложено за март месец 2012 година. Така, че въпросът ще се 
реши скоро. През това време за което те не си плащат тези задължения ние спряхме да 
плащаме преработката на битовите отпадъци, затова при нас се получава един остатък. На 
нас ни дължат около 125 000 лв, ние им дължим 150 000 лева. Продължаваме да не плащаме 
докато не постигнем споразумение или докато няма влязло в сила съдебно решение.  
Й. Патазов: В план-сметката в т. 3 е показано - Проучване, проектиране....мониторинг на 
депата за БО или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 
включително отчисления по чл. 71 а и чл. 71е от ЗУО. Какво правим тук, 147 000 лева за 
проучване и т.н.  
И. Антонов: Проучване, проектиране, мониторинг на депата за БО или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, включително отчисления по 
упоменатите членове. Много малка част от това са отчисленията, останалото е таксата за 
преработка на всеки тон отпадък. Тук е включен и един разход от 12 000 лева, който е 
разпределен за цялата община естествено и е за актуализация на програмата за 
управление на битовите отпадъци на територията на община Раковски.  
М. Шишков: Има ли други въпроси или предложения? /няма/  
Имаме две предложения: 

1. На г-н Кмета с така изготвеното проекто-решение. 
2. На г-н Неделчев, промила за с. Стряма да падне на 2 промила за физическите лица. 

Преминаваме към гласуване на първото предложение.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 



    
  

  

Гласували: 21 
За: 15     
Против: 0        
Възд.се: 6 
    
 
 
   
 

1. Младен Николов Шишков - за 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова - за 
4. Мария Йосифова Гиева - за  
5. Йосиф Серафимов Ячев - за 
6. Георги Йозов Пачов - за 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – възд. се 
14. Йовко Йосифов Патазов - възд. се 
15. Венета Недялкова Лачева – възд. се 
16. Лалка Георгиева Николова – възд. се 
17. Йордан Христов Неделчев - възд. се 
18. Георги Бончев Пачов – възд. се 
19. Мария Георгиева Джатова – за 
20. Тошо Йозов Бъмбин – за 
21. Тинка Иванова Загорчева – за 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 37 
 

Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Приемане на План-сметката за дейностите по управление на отпадъците и 
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година в община Раковски 
 
На основание: чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 66 от ЗМДТ и разпоредбите в глава III, раздел I от същия 
закон 
   
По предложение на: Иван Милков Антонов – Кмет на Община Раковски 
 

Р Е Ш И: 
 
 

1. Приема план – сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2012 година по 
обобщени показатели и по населени места, както следва: 
 
    1.1. За град Раковски – честота на извозване – 1 път седмично;  
 

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 
при 3,5 ‰ за ФЛ и 

6,5 ‰ за ЮЛ  
I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 389657 
1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2011 г. 389657 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 467048 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  235018 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71е от ЗУО 

147187 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 84843 

 
 



    
  

  

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

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 
при 3,5 ‰ за ФЛ и 

6,5 ‰ за ЮЛ 
I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 141097 
1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2011 г.  141097 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 162926 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  68640 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71 е от ЗУО 

49384 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  44902 

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

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 
при 3 ‰ за ФЛ  и 

6,5 ‰ за ЮЛ 
I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 334075 
1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2011 г. 334075 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 198568 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  70890 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71 е от ЗУО 

33085 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  94593 

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

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

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

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 44876 
1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2011 г. 44876 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 49424 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  14713 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71 е от ЗУО 

12940 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  21771 

 
 
 
 



    
  

  

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

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

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

I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 109237 
1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2011 г. 109237 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 42928 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  8533 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71 е от ЗУО 

4381 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  30014 

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

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - лв. при 10 
‰  за ФЛ и  

10 ‰ за ЮЛ 
I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 23637 
1. От такса за ТБО при 100% събираемостза 2011 г. 23637 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 26883 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  8427 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71 е от ЗУО 

5150 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване  13306 

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

№   по       
ред ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩО - ЛВ. 
при 7,5 ‰ за ФЛ и 

10 ‰ за ЮЛ 
I. ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ 19064 
1. От такса за ТБО при 100% събираемост за 2011 г. 19064 
II. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 20498 
1. Закупуване на съдове за битови отпадъци  
2. Събиране и транспортиране на ТБО  6759 

3. 

Проучване, проектиране....мониторинг на депата за БО или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисления по чл. 71 а и 
чл. 71 е от ЗУО 

8766 

4. Поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване 4973 

 
2. На основание чл. 62, 63 и 67 от ЗМДТ, определя такса за битови отпадъци за 2012 година по 
населени места, както следва: 
 



    
  

  

2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, които не 
са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по 
Закона за устройство на територията по видове услуги, както следва: 

 

 За град Раковски 
 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 

съдове при ежеседмично обслужване 
съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от НОАМТЦУ 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка Вид услуга 

1 бр. кофа 

тип „Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 

ЮЛ, вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и извозване 
на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 2 на 1000 3 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане чистотата 
на териториите за общ. 
ползване 

1,5 на 1000 върху данъчната оценка на 
имота 1 на 1000 1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

437 лв. 1310 лв. - 0,5 на 1000 2,5 на 1000 

Общо 531 лв. и 1,5 
на 1000 

1591 лв. и 1,5 
на 1000 - 3,5 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За село Белозем 
 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 
съдове съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от 

НОАМТЦУ- при честота 1 път седмично 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка Вид услуга 

1 бр. кофа 

тип “Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 
ЮЛ, вкл. и 

ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 2,5 на 1000 3 на 1000 



    
  

  

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за общ. 
ползване 

1,5 на 1000 върху данъчната оценка на 
имота 0,5 на 1000 1 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

437 лв. 1310 лв. - 0,5 на 1000 2,5 на 1000 

Общо 
531 лв. и 1,5 на 

1000 

1591 лв. и 1,5 

1000 
- 3,5 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За село Болярино 
 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 
съдове съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от 

НОАМТЦУ- при честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка Вид услуга 

1 бр. кофа 

тип “Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 

ЮЛ, вкл. и ЕТ 

І-ва услуга  

Събиране и 
извозване на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 4 на 1000 5 на 1000 

ІІ-ра услуга  

Поддържане 
чистотата на 
териториите за общ. 
ползване 

4 на 1000 върху данъчната оценка на имота 1,5 на 1000 2,5 на 1000 

ІІІ-та услуга  

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

437 лв. 1591 лв. - 2 на 1000 2,5 на 1000 

Общо 
531 лв. и 4 на 

1000 

1591 лв. и 4 
на 

1000 
- 7,5 на 1000 10 на 1000 

 

 За село Стряма 
 

Вид услуга 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 
съдове съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от 

НОАМТЦУ- при честота 1 път  седмично 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка 



    
  

  

1 бр. кофа 

тип “Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 

ЮЛ, вкл. и ЕТ 

І-ва услуга 

Събиране и 
извозване на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 2 на 1000 3 на 1000 

ІІ-ра услуга 

Поддържане 
чистотата на 
териториите за общ. 
ползване 

1,5 на 1000 върху данъчната оценка на 
имота 0,5 на 1000 1 на 1000 

ІІІ-та услуга 

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

437 лв. 1310 лв. - 0,5 на 1000 2,5 на 1000 

Общо 
531 лв. и 1,5  

на 1000 
1591 лв. и 1,5 

на 1000 - 3 на 1000 6,5 на 1000 

 

 За село Момино село 
 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 
съдове съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от 

НОАМТЦУ- при честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка Вид услуга 

1 бр. кофа 

тип “Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 

ЮЛ, вкл. и ЕТ 

І-ва услуга 

Събиране и 
извозване на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 5 на 1000 5 на 1000 

ІІ-ра услуга 

Поддържане 
чистотата на 
териториите за общ. 
ползване 

4 на 1000 върху данъчната оценка на имота 2,5 на 1000 2,5 на 1000 

ІІІ-та услуга 

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

437 лв. 1310 лв. - 2,5 на 1000 2,5на 1000 

Общо 
531 лв. и 4 на 

1000 

1591 лв. и 4 
на 

1000 
- 10 на 1000 10 на 1000 

 



    
  

  

 За село Чалъкови 
 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 
съдове съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от 

НОАМТЦУ- при честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка Вид услуга 

1 бр. кофа 

тип “Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 

ЮЛ, вкл. и ЕТ 

І-ва услуга 

Събиране и 
извозване на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 5 на 1000 6 на 1000 

ІІ-ра услуга 

Поддържане 
чистотата на 
териториите за общ. 
ползване 

5 на 1000 върху данъчната оценка на имота 2,5 на 1000 2 на 1000 

ІІІ-та услуга 

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжение за 
преработка 

437 лв. 1310 лв. - 2,5 на 1000 2 на 1000 

Общо 
531 лв. и 5 на 

1000 

1591 лв. и 5 
на 

1000 
- 10 на 1000 10 на 1000 

 

 За село Шишманци 
 

На основание чл. 67 от ЗМДТ и при 
подадена декларация за вид и брой 
съдове съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1  от 

НОАМТЦУ- при честота 2 пъти в месеца 

Когато не може да се 
установи вида и броя 

използвани съдове, на база 
на по-високата от двете 

стойности: отчетна 
стойност или данъчна 

оценка Вид услуга 

1 бр. кофа 

тип “Кука “ 

1 бр. съд 

тип 

“Бобър” 

1 бр. 
контейнер 

4 куб. м. 

Жил. и 
нежилищни 

имоти на ФЛ и 
жил. на 
фирми 

Нежилищни 
имоти на 

ЮЛ, вкл. и ЕТ 

І-ва услуга 

Събиране и 
извозване на ТБО 

94 лв. 281 лв. - 3,5 на 1000 4 на 1000 

ІІ-ра услуга 

Поддържане 
чистотата на 
териториите за общ. 
ползване 

4 на 1000 върху данъчната оценка на имота 0,5 на 1000 1 на 1000 



    
  

  

ІІІ-та услуга 

Обезвреждане на 
отпадъците в 
съоръжения за 
преработка 

437 лв. 1310 лв. - 0,5 на 1000 1,5 на 1000 

Общо 
531 лв. и 4 на 

1000 

1591 лв. и 4 
на 

1000 
- 4,5 на 1000 6,5 на 1000 

 

2.2. В предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци в с. Шишманци, таксата 
му се определя за услугите по поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване, както и за обезвреждане на отпадъците, съгласно таблиците по т. 2.1. 

2.3. Да продължи контрола на общинското депо в кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, както и 
контрола на почистените незаконни сметища и предотвратяване образуването на нови 
нерегламентирани сметища. 

2.4. Недостигът на финансови средства за дейността в отделните населени места да се 
поеме от реализирани остатъци в други населени места и очаквани постъпления от 
несъбрана такса – смет от минали периоди или от “Собствени приходи” на общината. 

 
 
М. Шишков: Преминаваме към последна т. 11 от дневния ред - Предложение с Вх. № 
103/21.12.2011 г. от Георги Бончев Пачов – Общински съветник, относно избор на Заместник – 
председател на Общински съвет Раковски. 
Предложението беше входирано в последния момент. Господин Георги Бончев Пачов 
предлага да бъде избран Заместник-председател на Общински съвет г-н Петър Милков 
Антонов. 
П. Антонов: Искам да оттегля името си от предложението и да предложа на негово място да 
бъде включен г-н Йордан Неделчев.  
М. Шишков: Има ли други предложения? /няма/  
Какво е становището на ПК „ЗОРПРКИ”? 
М. Джатова: Комисията има започнат протокол, но не е гласувано и затова приемете 
становището на комисията като възд. се. 
М. Шишков: Има ли други предложения? /няма/ 
Преминаваме към гласуване.  
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 21 
Гласували: 21 
За: 15        
Против: 0          
Възд.се: 6  
    
   

1. Младен Николов Шишков – възд. се 
2. Борис Янков Стойков - за 
3. Мария Петрова Александрова - за 
4. Мария Йосифова Гиева - за  
5. Йосиф Серафимов Ячев – възд. се 
6. Георги Йозов Пачов – възд. се 
7. Божидар Георгиев Замярски - за 
8.  Виктор Петров Узунов - за 
9. Петър Иванов Романов – за 
10. Младен Иванов Кьолов – за 

11. Нина Георгиева Недева – за 
12. Стефка Младенова Манчева – за 
13. Петър Милков Антонов – за 
14. Йовко Йосифов Патазов - за 
15. Венета Недялкова Лачева – за 
16. Лалка Георгиева Николова – за 
17. Йордан Христов Неделчев – за 
18. Георги Бончев Пачов – за 
19. Мария Георгиева Джатова – възд. се 
20. Тошо Йозов Бъмбин – възд. се 
21. Тинка Иванова Загорчева – възд. се 

 



    
  

  

Р Е Ш Е Н И Е № 38 
 

Взето с Протокол № 4/21.12.2011 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски 
 

Относно: Избор на Заместник – Председател на Общински съвет Раковски 
 
На основание: чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА 
   
По предложение на: Петър Милков Антонов – Общински съветник 
 

Р Е Ш И: 
 

Избира за Заместник – Председател на Общински съвет Раковски г-н Йордан Христов 
Неделчев. 
 
 
М. Шишков: С това дневния ред се изчерпа. Пожелавам на всички приятна вечер! 
 
 
 

 
/Заседанието приключи в 18:45  часа/ 

 
 
 
 
 
 
 

                                        Председател на Общински съвет Раковски: 
                     /Младен Шишков/ 

 
 

                                              Главен специалист по протокол:  
                                 /Галина Пенишева/ 


