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ПРОТОКОЛ № 17 
 

от 10.02.2021 г. 
от заседание, проведено от 18:04 часа 

съгласно чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА чрез видеоконференция 

 
Председател на Общински съвет – Раковски: г-н Рангел Георгиев Матански 

 

Присъстват общински съветници: Йосиф Серафимов Ячев, Любов Степановна Кориновска, 

Генчо Тодоров Тодоров, Младен Минчев Мандраджийски, Деяна Андреева Загорчева, 

Светослав Стефанов Балабански, Юлиян Иванов Ночев, Пламен Йовков Марин, Петър Милков 

Антонов, Стефан Самуилов Марушкин, Петко Димитров Колев, Стефан Йозов Пенсов, Анелия 

Францова Генчева, Костадин Дечев Иванов, Росица Иванова Пеева, Йосиф Божидаров 

Стрехин, Йовко Георгиев Николов, Ангел Николов Кордов 

 

Присъства също: 

Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги достатъчно мисля, че изчакахме. Като първа онлайн сесия 

естествено може да имат проблеми някои от Колегите. Към момента сме 18 човека, присъства 

и Кмета на Община Раковски, така че предлагам да се ориентираме към започване. Две 

комисии днес ще имат становища, тъй като самите предложения, които след малко ще 

разгледаме са с малко извънреден характер. Това е естествено малко предварителна 

информация. Трите предложения са за безлихвени заеми на три читалища, които имат 

необходимост за да реализират проекти. И едно разрешение за изработване на Проект на 

ПУП – Парцеларен план за обект: Завод за електрокомпоненти ВЮРТЕЛЕКТРОНИК – с. Белозем, 

тъй като имат необходимост за да продължат тяхната работа. Това е причината да се съберем, 

а и също така да пробваме и тестваме чъзможността за електронни и дистанционни 

заседания на Общински съвет и на комисиите. Така че време е да започнем. На днешното 

заседание на Общински съвет – Раковски както споменах освен нас Общинските съветници, 

присъства и Кмета на Община Раковски. Материалите за заседанието бяха качени в 

системата за гласуване, запознали сте се с тях. Бяха разгледани на двете Постоянни комисии 

на Общински съвет – Раковски, които се проведоха вчера също в онлайн среда. Запознали 

сте се с Дневния ред, който естествено е проект и предстои да бъде гласуван. Колеги, само 

да уточним още нещо по стриймването. Ще прехвърлям на Вашия екран и ще се появява 

системата за гласуване, за да може всеки да е запознат как се гласува. Проекта на Дневен 

ред, запознали сте се с него. Както споменах, материалите бяха качени в системата, 

разгледани са на Постоянните комисии на Общински съвет – Раковски. Имаме необходимия 

кворум от 18 Колеги съветници, така че можем да преминем към работа. Имате ли коментари, 

становища, допълнения по така направения Проект на Дневен ред, Колеги? Предполагам се 

чуваме добре? Моля само да потвърдите дали се чуваме. 

 

/Потвърждаване от присъстващите Общински съветници/ 

 

Г-н Рангел Матански: Страхотно! Предполагам вече на Вашите екрани е Проекта на Дневен 

ред. Имате ли становища, коментари, предложения или така ще го гласуваме във вида, в който 

е предложен? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Г-н Кордов? 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Рангеле, какво смени? 

 

Г-н Рангел Матански: Какво виждате на Вашите екрани? 
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Г-н Младен Мандраджийски: Недей така прави, не можеш ли да го върнеш на обратно пак? 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Да, ей така да остане. 

 

Г-н Петър Антонов: Ало, чуваш ли ме г-н Матански? 

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Петър Антонов: Имам предложение, да не си играем със системата за 4-5 точки. Дай 

дясно в чата гласуваме си За, Против отбелязваш ни и готово. Без да викаме и да крякаме 

абсолютно всички по микрофона и да стават микрофонии. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, всеки ли има достъп до чата? 

 

Г-н Петър Антонов: Ми то отдолу като го активират чат и готово и се получават нещата.  

 

Г-н Рангел Матански:  Така трудно ще се преброим. Тъй като част от Колегите вече гласуваха в 

системата. Ако искате всеки да си включи микрофоните и на бързо питам тези, които не са 

гласували, защото към момента вече 10 човека гласуваха. Може и който не иска да говори да 

отбелязва в чата. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Петър Антонов: С чата ние сме 20 – тина души и ще стане по–лесно.  

 

Г-н Рангел Матански: Добре. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Рангел Матански: Нека който когато започнем да гласуваме реши да гласува в чата, просто 

да го отбележи за да не питам всеки поотделно.  

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Петър Антонов: Значи, г-н Матански да се включа пак. Връзката е много добра, но нека да 

гласуваме всички в чата и ще стане по-лесно.  

 

Г-н Рангел Матански: Аз предложих, който иска в чата да гласува, но.. Долу под всичките наши 

изображения има чат, пише чат. Натиснете иконката с чат и в дясно ще се появи.. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Рангеле, ти ги питаш те не ти казват. Ти в чата ще ти пишат, знаеш ли кога ще 

стане тая работа. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Който иска тука да гласува, който иска в чата. 

 

Г-н Петър Антонов: Йосиф е прав по принцип. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги. В такъв случай Обявявам край на гласуването . 

 

/Край на гласуване/ 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 16 

За: 16     

Против: 0          

Възд.се: 0                

 

/Г-н Ангел Кордов, г-жа Росица Иванова и г-н Стефан Марушкин не гласуват, 

поради невъзможност да използват микрофоните си и чата, който е наличен в 

системата за видеоконферентна връзка/ 

 
ТАКА ПРОЕКТА НА ДНЕВЕН РЕД, ВЕЧЕ Е ДНЕВЕН РЕД! 

 
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

 

1. Предложение с Вх. № ОбС - 48 от 05.02.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

Раковски, относно предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, 

с. Шишманци, общ. Раковски, с цел обезпечение изпълнението на Проект: „История и 

традиции на селото – възраждане, опазване и развитие“ № BG06RDNP001-19.034-0002 за 

срок до верифициране и възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд 

„Земеделие“. 

 

2. Предложение с Вх. № ОбС - 49 от 05.02.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

Раковски, относно предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Христо Ботев – с. Болярино – 

1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски, с цел обезпечение изпълнението на Проект: „Фестивал 

на тракийската народна музика – с. Болярино“ № BG06RDNP001-19.034-0005, по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони за срок до верифициране и 

възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд „Земеделие“. 

 

3. Предложение с Вх. № ОбС - 50 от 05.02.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

Раковски, относно предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Просвета 1909 г.”, с. Белозем, 

общ. Раковски, с цел обезпечение изпълнението на Проект: „Носията – външен облик на 

традицията, бит и култура. Изработването на народни носии.“ по Процедура  № 

BG06RDNP001-19.034-0003-C01/2020 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната 

идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на 

територията на МИГ Раковски за срок до верифициране и възстановяване на разходите по 

проекта от Държавен фонд „Земеделие“. 

 

4. Предложение с Вх. № ОбС - 51 от 05.02.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община 

Раковски, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура за обект „Уличен водопровод и 

извънплощадкова дъждовна канализация“ за захранване на ПИ с идентификатор 

03620.43.158 по КККР на село Белозем, община Раковски към обект: „Завод за 

електрокомпоненти „ВЮРТЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД – производствени, складови, 

административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098, 043154, 043155 – 

производствена и складова дейност, местност „Саите“, село Белозем, община Раковски“. 

 

5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
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* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Първа точка от Дневния ред и тя е: Предложение с Вх. 

№ ОбС - 48 от 05.02.2021 г. от Кмета на Община Раковски, относно предоставяне на безлихвен 

заем на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, с. Шишманци, общ. Раковски, с цел обезпечение 

изпълнението на Проект: „История и традиции на селото – възраждане, опазване и развитие“, 

към Местна инициативна група – Раковски. Колеги, моля за становище, г-жо Гечева на 

комисията, която Вие председателствате.  

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмете, Колеги Общински съветници, 

комисията разгледа така направеното предложение и предлага на Общински съвет – 

Раковски, да даде съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 44 192,41 лева 

(четиридесет и четири хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) НЧ „Св. 

Св. Кирил и Методий 1929”, с. Шишманци. По Проект „История и традиции на селото – 

възраждане, опазване и развитие“ със срок на погасяване след верифициране и 

възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд „Земеделие”. Също така възлага 

на Кмета на Общината да организира изпълнението на решението. Възлага на Кмета на 

Община Раковски да планира предоставянето на временния безлихвен заем по точка първа и 

допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева! Колеги имате ли коментари или становища по 

предложението на Кмета и становището на комисията? 

 

Г-н Костадин Иванов: Искам да попитам нещо. Аз като съм в Читалищното настоятелство 

трябва ли да гласувам или да се въздържам от гласуване? 

 

Г-н Рангел Матански: Читалищното настоятелство, не мога да кажа. Това трябваше 

предварително да го изкоментираме, за да може да го проверим като казус.  

 

Г-н Йосиф Ячев: Заплата вземаш ли, Коце? 

 

Г-н Костадин Иванов: Моля? 

 

Г-н Йосиф Ячев: Заплата вземаш ли? 

 

Г-н Костадин Иванов: Не. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Еми значи можеш да гласуваш. 

 

Г-н Костадин Иванов: Еми тва питам, ако не е проблем да гласувам. Ако е проблем няма да 

гласувам. 

 

Г-н Рангел Матански: Не мога да дам становище аз. 

 

Г-н Петър Антонов: Според мен, може. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Колеги, други коментари или становища? В такъв случай 

преминаваме към гласуване. Моля, който има достъп до системата да гласува. Г-н Кордов, 

дали успяхте да се включите? 

 

/Тече гласуване/ 
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Г-н Стефан Марушкин: Стефан Марушкин, чувате ли ме? 

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Стефан Марушкин се включи.  

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Пеева? 

 

Г-н Петър Антонов: Ако си включи звъка и тя, ще стане работата. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, трябва да го включите от едно микрофонче има, което е 

задраскано. 

 

Г-жа Росица Пеева: Да, сега чувате ли ме? 

 

Г-н Рангел Матански: Сега да. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги. Край на гласуването. 

 

/Край на гласуване/ 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова –  

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 264 
 

Взето с Протокол № 17/10.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, с. 

Шишманци, общ. Раковски, с цел обезпечение изпълнението на Проект: „История и традиции 

на селото – възраждане, опазване и развитие“ № BG06RDNP001-19.034-0002 за срок до 

верифициране и възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд „Земеделие“. 
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На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

     1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 44 192,41 лева 

(четиридесет и четири хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) на 

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, ЕИК по Булстат 00045****, със седалище и 

адрес на управление с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, пл. „Никола Ганчев“ № 2, 

представлявано от Председателя – И. К., за изпълнение на задълженията си по 

„Административен договор № BG06RDNP001-19.034-0002-C01/2020 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони“, по Проект „История и традиции на селото – възраждане, опазване и развитие“ със 

срок на погасяване – след верифициране и възстановяване на разходите по проекта от 

Държавен фонд „Земеделие”. 

2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението, 

като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за 

предоставяне на безлихвен заем в полза на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, 

с. Шишманци, общ. Раковски.  

3. Възлага на Кмета на Община Раковски да планира предоставянето на временният 

безлихвен заем по т.1 в бюджета на Община Раковски. 

 4. Допуска предварително изпъленение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК.  

      
 

МОТИВИ: В Община Раковски е подадено Искане, Вх. № 76-08-2/02.02.2021 г. от И. К. – 

Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, с. Шишманци, общ. Раковски във връзка с 

получено одобрение по Европейски проект, с който Читалището кандидатства чрез МИГ 

Раковски на тема: „История и традиции на селото – възраждане, опазване и развитие“. Същият 

е по процедура № BG06RDNP001-19.034-0002-C01/2020 г. „МИГ Раковски 21 Съхраняване на 

местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство 

на територията на МИГ Раковски“.  

 Първоначално одобрената безвъзмездна помощ по Проекта е в размер на 44 192,41 

лева с ДДС. Сключен е Договор с Държавен фонд „Земеделие“, съгласно който ще бъдат 

отпуснати посочените средства за реализиране на Проекта.  

 С цел обезпечение изпълнението на Проекта, Читалището се нуждае от безлихвен заем 

в размер на 44 192,41 лева с ДДС за срок до верифициране и възстановяване на разходите от 

Държавен фонд „Земеделие“.  

 Финансовата помощ се предоставя от Държавен фонд „Земеделие“ под формата на 

възстановяване на действително направени и платени от Бенефициента – в случая НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий 1929”, с. Шишманци, общ. Раковски – разходи. 

Налице е необходимостта от разпореждане на предварително изпълнение на 

Решението на Общински съвет – Раковски, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, породена от 

факта, че НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, с. Шишманци, общ. Раковски е страна по договор 

с Държавен Фонд „Земеделие“ /Проект: „История и традиции на селото – възраждане, 

опазване и развитие“ № BG06RDNP001-19.034-0002/, където съществува възможността за 

съществено отклонение и/или респективно забавяне на дейностите по гореспоменатия 

договор. Това може да доведе до налагането на санкции от страна на ДФЗ, поради 

неизпълнение на Договора от страна на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929”, с. Шишманци, общ. 

Раковски в указания срок. Очаква се проектът да допринесе, както за развитието на с. 
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Шишманци, така и за изпълнението на целите на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ Раковски.   

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Втора точка от Дневния ред, която е подобна:  

Предложение с Вх. № ОбС - 49 от 05.02.2021 г. от Кмета на Община Раковски, относно 

предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Христо Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, с цел обезпечение 

изпълнението на Проект: „Фестивал на тракийската народна музика – с. Болярино“. Отново към 

Местна инициативна група Раковски е проект. Г-жо Гечева, моля за становище. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа така направеното 

предложение и предлага на Общински съвет – Раковски, да даде съгласие да се предостави 

безлихвен заем в размер на 21 043,50 лева (двадесет и една хиляди четиридесет и три лева и 

петдесет стотинки) на Народно читалище „Христо Ботев – с. Болярино – 1999 г.”. По Проект 

„Фестивал на тракийската народна музика – с. Болярино“ със срок на погасяване – след 

верифициране и възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд „Земеделие”. 

Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението. . Възлага на Кмета на Община 

Раковски да планира предоставянето на временния безлихвен заем по точка първа и допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева! Колеги, имате ли становища, коментари или 

предложения? Няма. В такъв случай разрешавам гласуването. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги. Обявявам край на гласуването. 

 

/Край на гласуване/ 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова –  

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 265 
 

Взето с Протокол № 17/10.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Христо Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, с. 

Болярино, общ. Раковски, с цел обезпечение изпълнението на Проект: „Фестивал на 

тракийската народна музика – с. Болярино“ № BG06RDNP001-19.034-0005, по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони за срок до верифициране и възстановяване на разходите по 

проекта от Държавен фонд „Земеделие“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

     1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 21 043,50 лева 

(двадесет и една хиляди четиридесет и три лева и петдесет стотинки) на Народно читалище 

„Христо Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, ЕИК по Булстат 00045****, със седалище и адрес на 

управление с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, представлявано от П. Н., в качеството му 

на Председател, за изпълнение на задълженията си по „Административен договор № 

BG06RDNP001-19.034-0005-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“, по Проект „Фестивал на 

тракийската народна музика – с. Болярино“, с № BG06RDNP001-19.034-0005 със срок на 

погасяване – след верифициране и възстановяване на разходите по проекта от Държавен 

фонд „Земеделие”. 

2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението, 

като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за 

предоставяне на безлихвен заем в полза на Народно читалище „Христо Ботев – с. Болярино – 

1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски.  

3. Възлага на Кмета на Община Раковски да планира предоставянето на временния 

безлихвен заем по т. 1 в бюджета на Община Раковски. 

 4. Допуска предварително изпъленение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК.       

 

 

МОТИВИ: В Община Раковски е подадено Искане, Вх. № 76-04-2/02.02.2021 г. от П. Н. – 

Председател на НЧ „Христо Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски във връзка 

с получено одобрение по Европейски проект, с който Читалището кандидатства чрез МИГ 

Раковски на тема: „Фестивал на тракийската народна музика – с. Болярино“. Същият е по 

процедура с код BG06RDNP001-19.034 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 Първоначално одобрената безвъзмездна помощ по Проекта е в размер на 21 043,50 

лева с ДДС. Сключен е Договор с Държавен фонд „Земеделие“, съгласно който ще бъдат 

отпуснати посочените средства за реализиране на Проекта.  
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 С цел обезпечение изпълнението на Проекта, Читалището се нуждае от безлихвен заем 

в размер на 21 043,50 лева с ДДС за срок до верифициране и възстановяване на разходите от 

Държавен фонд „Земеделие“.  

 Финансовата помощ се предоставя от Държавен фонд „Земеделие“ под формата на 

възстановяване на действително направени и платени от Бенефициента – в случая НЧ „Христо 

Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски – разходи. 

Налице е необходимостта от разпореждане на предварително изпълнение на Решението на 

Общински съвет – Раковски, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, породена от факта, че НЧ „Христо 

Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски е страна по договор с Държавен Фонд 

„Земеделие“ /Проект „Фестивал на тракийската народна музика – с. Болярино“, с № 

BG06RDNP001-19.034-0005/, където съществува възможността за съществено отклонение и/или 

респективно забавяне на дейностите по гореспоменатия договор. Това може да доведе до 

налагането на санкции от страна на ДФЗ, поради неизпълнение на Договора от страна на НЧ 

„Христо Ботев – с. Болярино – 1999 г.”, с. Болярино, общ. Раковски в указания срок. Очаква се 

проектът да допринесе, както за развитието на с. Белозем, така и за изпълнението на целите на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Минаваме към Трета точка от Дневния ред, която е подобна на първите 

две: Предложение с Вх. № ОбС - 50 от 05.02.2021 г. от Кмета на Община Раковски, относно 

предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Просвета 1909 г.”, с. Белозем, общ. Раковски, с цел 

обезпечение изпълнението на Проект: „Носията – външен облик на традицията, бит и култура. 

Изработването на народни носии.“. Отново по процедура към МИГ Раковски. Г-жо Гечева, 

отново Вашата комисия, която Вие председателствате моля за становище. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението и с пълно 

единодушие предлага на Общински съвет – Раковски, да даде съгласие да бъде предоставен 

безлихвен заем в размер на 22 023,04 лева (двадесет и две хиляди двадесет и три лева и четири 

стотинки) на Народно читалище „Просвета 1909 г.”, с. Белозем. По Проект „Носията – външен 

облик на традицията, бит и култура. Изработването на народни носии.“ със срок на погасяване 

– след верифициране и възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд 

„Земеделие”. Също така възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на 

решението. Възлага на Кмета да планира предоставянето на временния безлихвен заем и 

допуска предварително изпъленение на настоящето решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

Благодаря!       

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря Ви, г-жо Гечева! Колеги имате ли коментари, становища или 

предложения? 

 

Г-н Генчо Тодоров: Ако позволите, г-н Председател да се включа?   

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Чуваме ли се? 

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Тъй като аз се водя изпълнител в този проект и съм пряко свързан, както и 

вчера на комисиите искам да си дам самоотвод в самото гласуване. Тъй като се водя 

изпълнител по проект. 
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Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Тодоров. Колеги, други коментари или становища? Няма. В 

такъв случай преминаваме към гласуване. Моля, който ползва системата да даде своя вот. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Костадин Иванов: Само искам да допълня нещо. И аз съм участник по проекта за 

Шишманци за читалището и би трябвало и аз да си дам самоотвод на първа точка. Ако не е 

проблем може да отбележиш, че не трябва да гласувам. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Ще го отбележим в Протокола. В смисъл като становище, което 

сте дали. 

 

Г-н Костадин Иванов: Да. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Рангел Матански: Обявявам кран на гласуването, Колеги.  

 

/Край на гласуване/ 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 18 

За: 18      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров –  

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова –  

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

Г-н Генчо Тодоров се въздържа от гласуване  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 266 
 

Взето с Протокол № 17/10.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на безлихвен заем на НЧ „Просвета 1909 г.”, с. Белозем, общ. 

Раковски, с цел обезпечение изпълнението на Проект: „Носията – външен облик на традицията, 

бит и култура. Изработването на народни носии.“ по Процедура  № BG06RDNP001-19.034-0003-

C01/2020 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, 

опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски за срок до 

верифициране и възстановяване на разходите по проекта от Държавен фонд „Земеделие“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 
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По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 22 023,04 лева 

(двадесет и две хиляди двадесет и три лева и четири стотинки) на Народно читалище „Просвета 

1909 г.”, ЕИК по Булстат 00045****, със седалище с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

представлявано от Председателя – Г. Т. Т., за изпълнение на задълженията си по 

„Административен договор № BG06RDNP001-19.034-0003-C01/2020 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони“, по Проект „Носията – външен облик на традицията, бит и култура. Изработването на 

народни носии.“ със срок на погасяване – след верифициране и възстановяване на разходите 

по проекта от Държавен фонд „Земеделие”. 

2. Възлага на Кмета на Община Раковски да организира изпълнението на решението, 

като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за 

предоставяне на безлихвен заем в полза на Народно читалище „Просвета 1909 г.”, с. Белозем, 

общ. Раковски.  

3. Възлага на Кмета на Община Раковски да планира предоставянето на временния 

безлихвен заем по т. 1 в бюджета на Община Раковски. 

 4. Допуска предварително изпъленение на настоящето Решение, на основание чл. 

60, ал. 1 от АПК.           
 

 

МОТИВИ: В Община Раковски е подадено Искане, Вх. № 76-18-1/02.02.2021 г. от Г. Т., в качеството 

му на Председател на НЧ „Просвета 1909 г.”, с. Белозем, общ. Раковски във връзка с получено 

одобрение по Европейски проект, с който Читалището кандидатства чрез МИГ Раковски на 

тема: „Носията – външен облик на традицията, бит и култура. Изработването на народни 

носии.“ Същият е по процедура № BG06RDNP001-19.034-0003-C01/2020 г. „МИГ Раковски 21 

Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на 

културното наследство на територията на МИГ Раковски“.  

 Първоначално одобрената безвъзмездна помощ по Проекта е в размер на 22 023,04 

лева с ДДС. Сключен е Договор с Държавен фонд „Земеделие“, съгласно който ще бъдат 

отпуснати посочените средства за реализиране на Проекта.  

 С цел обезпечение изпълнението на Проекта, Читалището се нуждае от безлихвен заем 

в размер на 22 023,04 лева с ДДС за срок до верифициране и възстановяване на разходите от 

Държавен фонд „Земеделие“.  

 Финансовата помощ се предоставя от Държавен фонд „Земеделие“ под формата на 

възстановяване на действително направени и платени от Бенефициента – в случая НЧ 

„Просвета 1909 г.”, с. Белозем, общ. Раковски – разходи. 

Налице е необходимостта от разпореждане на предварително изпълнение на Решението на 

Общински съвет – Раковски, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, породена от факта, че НЧ 

„Просвета 1909 г.”, с. Белозем, общ. Раковски е страна по договор с Държавен Фонд 

„Земеделие“ /Проект: „Носията – външен облик на традицията, бит и култура. Изработването на 

народни носии.“ № BG06RDNP001-19.034-0003/, където съществува възможността за съществено 

отклонение и/или респективно забавяне на дейностите по гореспоменатия договор. Това може 

да доведе до налагането на санкции от страна на ДФЗ, поради неизпълнение на Договора от 

страна на НЧ „Просвета 1909 г.”, с. Белозем, общ. Раковски в указания срок. Очаква се проектът 

да допринесе, както за развитието на с. Белозем, така и за изпълнението на целите на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. 

 

 

* * * 
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Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Четвърта точка от Дневния ред, която е: Предложение 

с Вх. № ОбС - 51 от 05.02.2021 г. от Кмета на Община Раковски, относно разрешение за 

изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура за обект „Уличен водопровод и извънплощадкова дъждовна канализация“ за 

захранване на ПИ с идентификатор 03620.43.158, имота се намира в с. Белозем. За обект: 

„Завод за електрокомпоненти „ВЮРТЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД – производствени, складови, 

административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098, 043154, 043155 – 

производствена и складова дейност. Г-н Мандраджийски, моля за становище. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисия ТСУ разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски за обект „Уличен водопровод и 

извънплощадкова дъждовна канализация“, местността „Саите“, село Белозем. И предлага на 

Общински съвет, да приеме предложението на Кмета на Община Раковски. Като искам да 

подчертая: Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. С пълно единодушие, 7 гласа За. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря Ви, г-н Мандраджийски! Колеги, имате ли коментари, 

становища и предложения? Няма. В такъв случай разрешавам гласуването на последната 

точка от Дневния ред. 

 

/Тече гласуване/ 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, обявявам край на гласуването. 

 

/Край на гласуване/ 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 19 

Гласували: 19 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански – за 

2. Йосиф Серафимов Ячев – за 

3. Любов Степановна Кориновска – за 

4. Генчо Тодоров Тодоров – за 

5. Пламен Йовков Марин – за 

6. Елена Иванова Узунова –  

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов –  

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 267 
 

Взето с Протокол № 17/10.02.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  
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Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура за обект „Уличен водопровод и извънплощадкова дъждовна 

канализация“ за захранване на ПИ с идентификатор 03620.43.158 по КККР на село Белозем, 

община Раковски към обект: „Завод за електрокомпоненти „ВЮРТЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД – 

производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098, 

043154, 043155 – производствена и складова дейност, местност „Саите“, село Белозем, 

община Раковски“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, 

ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и  чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б от ЗУТ одобрява Задание за 

изработване на ПУП-Парцеларен план.  

 

 2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а от ЗУТ разрешава изработване на 

проект за ПУП-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект 

„Уличен водопровод и извънплощадкова дъждовна канализация“ за захранване на ПИ с 

идентификатор 03620.43.158 по КККР на село Белозем, община Раковски към обект: „Завод за 

електрокомпоненти „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД – производствени, складови, 

административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098, 043154, 043155 – 

производствена и складова дейност, местност „Саите“, село Белозем, община Раковски“. 

Обхват: поземлен имот 03620.43.158 с НТП - производствена и складова дейност, местност 

„Саите“, село Белозем, община Раковски.  

Контактна зона: ПИ 03620.36.843 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път – публична 

общинска собственост, ПИ 03620.42.147 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – 

публична общинска собственост, ПИ 03620.42.149 с НТП – за селскостопански, горски, 

ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 03620.42.878 с НТП – отводнителен канал 

– публична общинска собственост, ПИ 03620.43.76 с НТП – за селскостопански, горски, 

ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 03620.43.96 с НТП – за селскостопански, 

горски, ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 03620.43.142 с НТП – пасище – 

частна собственост, ПИ 03620.43.143 с НТП – пасище – частна съсобственост, ПИ 03620.43.144 с 

НТП – пасище – частна собственост, ПИ 03620.43.145 с НТП – пасище – частна собственост, ПИ 

03620.43.146 с НТП – пасище – частна собственост, ПИ 03620.43.147 с НТП – пасище – частна 

собственост, ПИ 03620.43.148 с НТП – пасище – частна собственост, ПИ 03620.43.149 с НТП – 

пасище – частна собственост, ПИ 03620.43.151 с НТП – пасище – частна собственост, ПИ 

03620.43.152 с НТП – пасище – частна собственост, ПИ 03620.43.153 – с НТП – пасище – частна 

собственост, ПИ 03620.43.156 с НТП – пасище – частна собственост, ПИ 03620.43.157 – с НТП – 

пасище – частна собственост, ПИ 03620.73.18 с НТП с НТП – за селскостопански, горски, 

ведомствен път – публична общинска собственост. 

 Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на 

Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 Преписката да се комплектува с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на 

засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици. 

 Проектът ПУП-ПП  да се представи в цифров вид на СD. 

 Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000. 

 

 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на 

трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти общинска и частна 

собственост с НТП: за селскостопански горски ведомствен път; пасище  съгласно чл. 21, ал. 2 

от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 
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 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), Общински съвет - Раковски: 

 3.1. Дава предварително съгласие обект „Уличен водопровод и извънплощадкова 

дъждовна канализация“ за захранване на ПИ с идентификатор 03620.43.158 по КККР на село 

Белозем, община Раковски да премине през: ПИ 03620.36.843 с НТП – за селскостопански, 

горски, ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 03620.42.147 с НТП – за 

селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 03620.42.149 

с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 

03620.42.878 с НТП – отводнителен канал – публична общинска собственост, ПИ 03620.43.76 с 

НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, ПИ 

03620.43.96 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска 

собственост, и ПИ 03620.73.18 с НТП с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – 

публична общинска собственост. 

 3.2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години.  

 

 4. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.  

 

 5. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление, поставено на 

определеното за това място в сградата на общинска администрация - Раковски и да се 

публикува на интернет страницата на Общината (на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

      
 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-1239-

1/01.02.2021 г. от „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД, представлявано от З. К., относно 

Разрешение за изработване на Проект за ПУП-Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура за обект „Уличен водопровод и извънплощадкова дъждовна 

канализация“ за захранване на ПИ с идентификатор 03620.43.158 по КККР на село Белозем, 

община Раковски към обект: „Завод за електрокомпоненти „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД – 

производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения в УПИ 043098, 

043154, 043155 – производствена и складова дейност, местност „Саите“, село Белозем, 

община Раковски“. 

 Към искането са приложени следните документи:  

 - Задание за изработването на ПУП въз основа на чл. 125 във връзка чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ  

 - Регистър на имотите, засегнати от новопроектираното трасе на уличен водопровод и 

извънплощадкова дъждовна канализация в землището за захранване на ПИ с идентификатор 

03620.43.158 по КККР на село Белозем, община Раковски;  

 - Скица на поземлен имот № 15-111638-04.02.2020 г.; 

 - Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 7, том VI, рег. № 6209, дело 

№ 866 от 19.10.2017 г.; 

 - Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том VII, рег. № 7896, 

дело № 1139 от 28.12.2017 г. ; 

 - Скица предложение за ПУП-ПП. 

 Предвид необходимостта от непрекъснатост в работния процес и с цел да бъде 

изключена възможността от трайно освобождаване на  работници и служители, която пък от 

своя страна неоспоримо и категорично обуславя бъдещи съществени загуби за 

предприятието, които биха могли да бъдат предотвратени и които с допускането на 

предварително изпълнение на решението ще бъдат избегнати. Акцентира се и върху 

благоприятстване икономическото развитие и инфраструктура в община Раковски. Налице са 

особено важни обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на 

решението ще се защитят. Респективно е налице обективна необходимост от допускане на 

предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК. 
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* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: И Колеги, преминаваме към Пета точка от Дневния ред, която е:  

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Имате ли нещо, което да 

споделите в тази първа онлайн сесия, която проведохме в Общински съвет – Раковски? Няма. 

Добре, в края на Февруари знаете ще имаме още една сесия, на която ще разгледаме 

бюджета на Община Раковски. Утре ще получите съобщение, на коя дата ще бъде проведена 

и съответно ще бъде качено и на сайта на Общината. Ако няма какво друго да споделим, 

пожелавам Ви лека и приятна вечер и до скоро! Бъдете здрави! 

 
 

 

/Заседанието приключи в 18:28 часа/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Рангел Матански/ 

 

 

 

    Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                     /Петя Антонова/ 
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