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ПРОТОКОЛ № 20 
 

от 14.04.2021 г. 
от заседание, проведено от 17:48 часа 

в заседателна зала на Общински съвет - Раковски 

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

 

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

Генчо Тодоров Тодоров, Елена Иванова Узунова, 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 Гечева, Георги Николов Тотов, Костадин Дечев Иванов, 

Росица Иванова Пеева, Йосиф Божидаров Стрехин, Йовко Георгиев Николов, Ангел Николов 

Кордов 

 

Присъства също: 

Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

Татяна Серафимова Бакова – Зам Кмет на Община Раковски 

Йовко Стефанов Романов – Зам. Кмет на Община Раковски 

Венцислав Петров Чавдаров – Зам. Кмет на Община Раковски 

Виолета Димитрова Петрова – Кмет на кметство Белозем 

Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 

Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 

Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 

Стефка Златкова Милиева – Кметски наместник на с. Болярино 

Мария Йосифова Гиева – Изпълнителен директор на сдружение „Местна инициативна група 

Раковски“ 

Николай Чапански – Представител на местна медия 

Учители от местни училища 

 

 

Г-н Рангел Матански: Здравейте, Колеги! Вече имаме необходимия кворум за да открием 

днешното тържествено заседание на Общински съвет – Раковски, по случай 200 г. от 

рождението на патрона на нашия град – Георги С. Раковски. Присъстват Кмета на Община 

Раковски, колеги Зам. Кметове на Община Раковски, Кметове на населени места, 

представител на медиите, Директор на „Местна инициативна група Раковски“ и граждани. 

Преди да продължим само искам да Ви информирам, че след публичния дебат който се 

състоя и след естествено допитване до населението, което направихме до момента по 

желание на Кмета на Община Раковски ще оттеглим двете точки свързани с промяна 

образователната система на територията на Община Раковски. Бих искал да дам думата на 

Кмета на Община Раковски за да сподели. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Благодаря! Уважаеми Колеги, искам да Ви кажа, че това което ни 

разколеба и оттегляме точките съвсем не е страхотното представление изнесено от г-н 

Карпаров. По-скоро това, че срещаме трудност с кого да го направим поради категоричния 

отказ на учителския колектив на ОУ „Христо Ботев“. Мога да кажа, че това не е краят, ние не 

спираме до тук. Просто ни трябва време да го измислим и да го направим по възможно най-

добрия начин, каузата за по-добро образование не е нещо от което се отказваме. Категорично 

искам да благодаря на Колегите от Общински съвет от нашата група, които неотлъчно бяха зад 

идеята. Още искам да изкажа и много сърдечни благодарности към г-н Стефан Пенсов от 

групата на Патриоти и г-н Петър Антонов от групата на БСП. Това бяха от хората, които от първия 
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момент заявиха гражданска позиция и до последния момент я държаха. Сърдечно Ви 

благодаря за подкрепата, за държавническото мислене! Специално с г-н Антонов ние сме 

чисто от политическа гледна точка две диаметрално различни политически семейства, но 

всичкии доказахме че една кауза За може да ни обедини. Много е лесно да се обединяваме 

около кауза Против, но кауза За също може да ни обедини и това е една добра отправна точка 

ние да продължаваме така и в бъдещата ни дейност. С удоволствие със всички Вас ще 

продължа консултациите за това да направим наистина нещо качествено за нашите деца. 

Днес с г-н Антонов имахме дълъг разговор преди обяд, ако ми позволите да Ви цитирам, г-н 

Антонов? 

 

Г-н Петър Антонов: Всичко е позволено. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Както каза той: „Имаме си Индустриалната зона, имаме се Инсата, при 

нас развитието на общината се случва и ние не можем да изоставаме назад.“. На нас по 

всяка вероятност ни предстои дастанем един сериозен средищен център на икономика, на 

бизнес, на развитие и на нас ни трябва качественото образование за да може както, мисля че 

Георги Гидишки беше казал: „От нас идват бачкаторите, а мениджърите идват от другаде.“. 

Ние можем да бъдем, нашите деца могат да бъдат мениджърите в тази индустриална зона, в 

предприятията. Могат да бъдат силни предприемачи като г-н Самуилов, като г-н Пачов и като 

всички други, които са успели да направятт чудеса от нулата. За момента тази тема я оставяме 

на втори план, консултациите продължават, разговорите продължават и вярвам че всички 

заедно ще успеем и ще го измислим да стане по един наистина чудесен начин. Благодаря Ви! 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядайте, г-н Антонов! 

 

Г-н Петър Антонов: Само искам да кажа три изречения понеже колектива на 

Професионалната гимназия е тука. Г-н Гуджеров ме цитира изключително правилно и се 

надявам и колектива на Професионалната гимназия да започне да мисли по този начин и да 

действа в тази насока към равитието на образованието в нашия град, нашата община и 

естествено да подкрепим инвестиционните намерения на бизнеса. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Антонов! Колеги, предлагам да преминаваме към нашата 

същинска работа. Време е да открием тържествената сесия на Общински съвет – Раковски 

за месец Април, която е един вид извънредна. Първа точка от Дневния ред, която е: Тържествено 

връчване на званието „Почетен гражданин на община Раковски” се състоя на площада, така 

че ще я броим че е изпълнена. Запознали сте се с проекта на Дневен ред, от който по желание 

на Кмета на Община Раковски вадим двете точки свързани с образователната реформа в 

Община Раковски. Аз си позволявам да добавя писмо с Вх. № ОбС – 167 от 12.04.2021 г. от Петър 

Петров – Зам. Областен Управител на Обл. Пловдив, с което ни връщат решение взето на 

предходната сесия. Колеги, имате ли какво да добавите по Дневния ред? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване на така предложения Дневен ред. 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21     

Против: 0          

Възд.се: 0                

 

ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

mailto:obs@rakovski.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ  
              п. к. 4150, гр. Раковски, обл. Пловдив, пл. България №1, тел.: 03151 24 38, e-mail: obs@rakovski.bg 

 

стр. 3 
 

 

 

1. Тържествено връчване на званието „Почетен гражданин на община Раковски”. 

 

2. Предложение с Вх. № ОбС-163 от 09.04.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализация на Бюджета на Община Раковски 2021г. 

 

3. Предложение с Вх. № ОбС-162 от 09.04.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на проект за подробен устройствен план - 

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“. 

 

4. Писмо с Вх. № ОбС – 167 от 12.04.2021 г. от Петър Петров – Зам. Областен Управител на 

Обл. Пловдив, относно връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите 

изисквания на Решение № 301, взето с Протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общински съвет 

- Раковски. 

 

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

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Първа точка от Дневния ред: Тържествено връчване на званието „Почетен 

гражданин на община Раковски”. Вече е реализирана. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-163 от 09.04.2021 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализация на Бюджета 

на Община Раковски 2021 г. Г-жо Гечева, моля за становище на комисията. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмет, Колеги общински съветници, 

комисията разгледа така направеното предложение за актуализация на Бюджета на Община 

Раковски за 2021 г. и предлага на Общински съвет – Раковски да го приеме. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря,  г-жо Гечева! Колеги, имате ли коментари, предложения? Няма. 

В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 15      

Против: 3       

Възд.се: 3                           
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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 – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – против 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – против 

 

   Р Е Ш Е Н И Е № 320 
 

 

Взето с Протокол № 20/14.04.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализация на Бюджета на Община Раковски 2021г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси 

и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на бюджета  в 

частта “Държавни дейности“ и “Местни дейности”, съгласно Приложение № 1. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Във връзка с извършен анализ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 

31.03.2021 г. и  постъпления до края на годината и на основание с чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 124, ал. 1-4 и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Раковски, Общински съвет – Раковски одобрява следната актуализация по Бюджет-2021, както 

следва: 

 

I. По разходната част на бюджета: 

 

1. Функция I – Общи държавни служби (+) 9 321лв. 

 

1.1. В дейност 2122 – Общинска администрация- 

- намаление  на плана на §52-01 Компютърна конфигурация-ЮРИСТИ с  (-) 12 лв.  

- увеличение на плана на §52-01 Компютърна конфигурация-HP ProDesk- счетоводство 

и бюджет 7бр. с (+) 5 936 лв. 

Необходимите за целта финансови средства да бъдат осигурени за сметка на дейност 

2122 от §10-15 „Материали“-средствата са предвидени в този § в първоначалния план на 

Бюджета 

- увеличение на плана на §52-03 GSM АПАРАТ  с (+) 1 759 лв. Необходимите финансови 

средства да бъдат осигурени за сметка на приходите по  Дейност 2998 §97-00„Резерв 

за непредвидени и неотложни разходи” (-) 1 759лв     

- увеличение на плана на   §52-01 Компютърна конфигурация ОС   с (+) 1 638 лв. 

Необходимите финансови средства да бъдат осигурени за сметка на приходите по  

Дейност 2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” (-) 1 638лв     
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2. Функция III – Образование  

 

   2.1.  В дейност 311 Детски градини: 

 

- ДГ „Детелина”- Увеличаване на плана по §61-09 с 32 719лв.за реализиране на ремонт 

на дворното пространство. Необходимите финансови средства да бъдат осигурени 

за сметка заделения резерв в Дейност 1311 §10-98„други разходи, некласифицирани 

в другите параграфи и подпараграфи”         (-) 32 719лв .Да бъдат възстановени и 

местния остатък за 2020г. в размер на 23 048 лв.      

 

- ДГ „Иглика”- Увеличаване на плана по §61-09 с 33 963 лв. за реализиране на ремонт 

на дворното пространство. Необходимите финансови средства да бъдат осигурени 

за сметка  резерва в Дейност 1311 §10-98„други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи”         (-) 33 963 лв. Да бъдат възстановени и местния 

остатък за 2020г. в размер на 17 240 лв.          

- ДГ "Щастливо детство"- Увеличаване на плана по §52-05-Козирка (+) 100 лв. за сметка 

на  §10-98„други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” 

(-) 100лв. 

 

- Да бъде прегласувано Приложение №10-„Бюджет -2021 по отделни разпоредители с 

бюджетни кредити в системата на образованието“, поради допусната техническа 

грешка в дейност 311- Детски градини в частта „ Местни дейности „ на ДГ“ Иглика “ да 

бъде намален  §§52-03 (-) 400 лв. в разходната част на приложението и в  §§61-09 (+) 

400 лв. в приходната част на приложението.  

 

2.2.  В дейност 322 Неспециализирани училища 

 

   За ОУ "Гео Милев" с. Белозем –увеличаване на плана за капиталови разходи по  
§52-05- Карта на България (+)   1 350лв:  

 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 

 

 За ОУ "Христо Смирненски" гр. Раковски увеличаване на плана за капиталови разходи по §53-
01- ПП Платежни документи (+)   156лв:  

 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети 

 
2.3 В дейност 326- Професионални гимназии  

 

За ПГСС Белозем - увеличение на плана за капиталовите разходи по  
§52-05 (+)  1 975лв:  

 

- §52-05-Бюро с (+)  156лв. 

- §52-05- Секция с (+)  250лв. 

- §52-05 –Кафе автомат с (+)  1 299лв. 

 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети. 

 

2.4 В дейност 389 Други дейности по образованието -  

 

- В позиция 3 да бъде променено името на обекта от  – „Обследване на ОУ „Христо 

Смирненски“ на   „Конструктивно обследване на училищна сграда в  УПИ III-2290 кв. 

Секирово“, стойността на обекта се запазва 
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- Да бъде извършена корекция на параграфите в обектите  : 

- обект -Проектиране на физкултурен салон към ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски, от  §§ 

52-06 в §§ 52-02  

- обект-Пристройка на нова сграда към ОУ "Христо Смирненски" - гр. Раковски – 

Проектиране, от §§ 52-06 в §§ 52-02 
 

- обект-„Конструктивно обследване на училищна сграда в  УПИ III-2290 кв. Секирово“, 

от   §§ 52-06 в §§ 52-06 

- обект -Изграждане на закрита инфраструктура -физкултурен салон/СМР/ ОУ Гео 

Милев от   §§ 52-06 в §§ 52-06 

 

Промените се налагат във връзка с указанията на Приложение №19 към ФО 1/18.012021г.., 

отнасящ се до изготвяне и предаване чрез новия софтуерен продукт Модул „ Капиталови 

разходи и текущи ремонти“ на планова и отчетна информация за капиталовите разходи, за 

текущи ремонти, финансирани със средства от трансфери от централния бюджет и на заявки 

за зареждане на лимит от целева субсидия за капиталовите разходи в МФ.   

 

3. Функция V- Социално осигуряване, подпомагане и грижи   (+) 5 500лв 

  

3.1 В дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 

заетостта , увеличение на  § 10-11 Храна (+) 5 500лв. за продължаване на проект“Социално 

икономическа интеграция на маргинализирани общности“ . Необходимите финансови 

средства да бъдат осигурени за сметка на приходите по  Дейност 2998 §97-00„Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи” (-) 5 500лв            

                                  

4. Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване околната среда –(+)6 800лв; 

 

4.1. В дейност 619 - Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие  (+) 6 800 лв. 

 За ПРБ , увеличаване на  §52-19 „Изработка на барелеф Г. С .Раковски „ с (+) 6 800 лв. 

Необходимите финансови средства да бъдат осигурени за сметка на приходите по  Дейност 

2998 §97-00„Резерв за непредвидени и неотложни разходи”   (-) 6 800лв. 

 

 За ВРБ – ОП „Благоустрояване и превенция” – увеличаване на плана на §52-03-Климатик (+) 1 

350 лв. за сметка на §10-15 (-) 1 350лв, 

Компенсациите за ВРБ са в рамките на утвърдените им бюджети 

 

4.2. В дейност 623 – Чистота   (-)  140 270лв. – 

Във връзка с прехвърляне на дейност чистота гр.Раковски и на работниците от тази дейност да 

се намалят съответните параграфи: 

- §01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  (-) 

97 820 лв. 

- §02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение (-) 2 935 лв 

- §02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение (-) 1000 лв. 

- §05-51осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 

(ДОО) (-)11 080лв. 

- §05-60здравно-осигурителни вноски от работодатели (-)4 695лв. 

- -  §05-80вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели (-) 2 740 лв. 

 

Във връзка с прехвърляне и на мотометачна машина прехвърляме § 10-16вода, горива и 

енергия (+) 15 000лв. и § 10-30 (+) 5 000лв. 

С горепосочените суми да се извърши увеличение на § 61-09- –трансфери към ОПБП     с   

(-) 140 270лв. 
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5. ФУНКЦИЯ VІІ – Почивно дело(+) 10 916 лв. 

3.1 В дейност 714 Спортни бази за спорт за всички в § 52-06-Игрище за минифутбол – 

Шишманци (+) 10 916 лв. 

 

Неразделна част от настоящото решение представляват: 

 

1.Приложение № 1 – Актуализация и отчет на капиталовите разходи на Община Раковски 

2.Приложение № 7-Промяна разпределението на целевата субсидия за капиталовите разходи,  

утвърдена със ЗДБРБ -2021 г на Община Раковски; 

3. Приложение №10-„Бюджет -2021 по отделни разпоредители с бюджетни кредити в системата 

на образованието“ 

           
 

МОТИВИ: След направен анализ е установена нужда от увеличение на капиталовите разходи и 

корекция . 

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 1 е разработена по 

източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, в съответствие с 

единната бюджетна класификация. 

ПМС № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2021 г. предвижда:  

Чл. 39 (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от 

делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното 

развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за 

сметка на средства с източник: 1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите 

средства, преминали в преходен остатък; 2. собствени приходи; 3. субсидия – по формула. 

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на 

училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.  

(3) В случаите по ал. 1 с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както 

и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията 

на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за 

центъра за подкрепа на личностното развитие. 

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха уведомителни писма 

с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи. В колона „било“ 

са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни средства, а в колона „става“ 

са нанесени данните от предлаганата актуализация. Предвиждат се допълнителни средства 

за конкретно възникнали нужди за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти и 

допълнително техническо оборудване. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-162 от 09.04.2021 г. 

от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на проект за 

подробен устройствен план - 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“. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Може ли да оправиш само точките да се виждат там? Благодаря! 
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Г-н Рангел Матански: Кое да се вижда, точката? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Да и гласуването, още сме на Дневния ред. 

 

Г-н Рангел Матански: Явно е блокирало от срива на системата. Мога да изброя кой как е 

гласувал от предишната точка. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Има Протоколи и ще видим, спокойно. 

 

Г-н Рангел Матански: 15 – За; Против – 3 – Ангел Кордов, Костадин Иванов и Петко Колев; Възд. се 

– 3 - Йосиф Стрехин, Петър Антонов и Росица Пеева. Коректно ли е? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Г-н Мандраджийски, моля за становище. 

 

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

предложението на Кмета на Община Раковски и с 7 гласа За, предлага на Общински съвет да 

приеме предложението на Кмета на Общината. 

 

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

становища? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 21      

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 – за 

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 – за 

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 № 321 
 

 

Взето с Протокол № 20/14.04.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - 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 
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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 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, 

т. 5 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява 

подробен устройствен план - 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“.  
 

2. Общински съвет – Раковски възлага на кмета на община Раковски да извърши 

необходимите процедури по ЗУТ. 
 

3. Неразделна част от настоящето решение е графичната част на проект на 

подробен устройствен план - 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“. 
 

4. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

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

5. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ настоящето решение да се изпрати за 

обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува в 3-дневен срок на 

интернет страницата на община Раковски. 
 

6. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящето решение подлежи на 

обжалване чрез общински съвет – Раковски пред Административен съд – Пловдив в 30-дневен 

срок от обнародването му в „Държавен вестник“. 

           
 

МОТИВИ: В деловодството на общинска администрация - Раковски е постъпило заявление с вх. 

№ 26-1239-2/11.02.2021 г. от „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД относно одобряване на проект за 

подробен устройствен план - парцеларен план за 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“. 

 Към заявлението са приложени следните документи:  

- Обявление в „Държавен вестник“ – брой 19, стр. 231 от 05.03.2021г.; 

- Решение № 267, взето с протокол № 17/10.02.2021 г. на общински съвет - Раковски; 
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- Регистър на имотите, през които преминава трасе на уличен водопровод и 

извънплощадкова канализация за захранване на поземлен имот с идентификатор 

03620.43.158 по КККР на село Белозем, община Раковски, област Пловдив;  

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

дало № 1139 от 28.12.2017 г., вписан в служба по вписванията – Пловдив с вх. рег. № 

44125/29.12.2017 г., акт № 48, том 125, дело № 24759/2017 г.; 

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

дало № 866 от 19.10.2017 г., вписан в служба по вписванията – Пловдив с вх. рег. № 

33311/19.10.2017 г., акт № 25, том 92, дело № 18304/2017 г.; 

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

 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 от местно и стратегическо значение, 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. 

 

 

* * * 
 

 
Г-н Рангел Матански: Четвърта точка от Дневния ред: Писмо с Вх. № ОбС – 167 от 12.04.2021 г. 

от Петър Петров – Зам. Областен Управител на Обл. Пловдив, относно връщане за ново 

обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 301, взето с Протокол № 

19 от 31.03.2021 г. на Общински съвет – Раковски. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията се запозна с писмото от 

Областен Управител, то касаеше две забележки към нашето прието решение. Едното е, че 

съгласно законовите изисквания трябва да се публикува това решение и да се обсъди в 30 

дневен срок. Другата забележка беше, че е прието с решение, а не със съответния подзаконов 

нормативен акт както закона изисква. В тази връзка комисията предлага да се отмени 

решението и да се върне за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания. 

Благодаря! 

 

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

Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване на Четвърта точка от Дневния ред. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 19      

Против: 0       

Възд.се: 2                           
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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 – за 

7. Младен Минчев Мандраджийски – за 

8. Деяна Анреева Загорчева – за 

9. Светослав Стефанов Балабански – за 

10. Юлиян Иванов Ночев – за 

11. Петър Милков Антонов – възд. се 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

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 № 322 
 

 

Взето с Протокол № 20/14.04.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изискавания на 

Решение № 301, взето с Протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общински съвет – Раковски. 

 

На основание: чл. 45 ал. 9 предл. 1-во от ЗМСМА, във вр. с чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА. 

 

По предложение на: Стефан Марушкин – Председател на Постоянна Комисия по “Законност 

и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество” 

 

Р Е Ш И: 

 

I. ОТМЕНЯ Решение № 301, взето с Протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общински съвет 

– Раковски. 

II. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме действия за взимане на 

решение за актуализиране структурата на Общинско предприятие „Благоустрояване и 

превенция“, след спазване на законоустановената процедура. 

          
МОТИВИ: С писмо изх. № АК-01-72#11 от 12.04.2021 г. на Областния управител на Област 

Пловдив е върнато за ново обсъждане Решение № 301, взето с Протокол № 19 от 31.03.2021 

г. на Общински съвет – Раковски. 

Сочи се незаконосъобразност на решението поради следните съображения: 

С Репение № 301, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 

от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване 

и превенция“, Общински съвет – Раковски актуализира структурата на Общинско 

предприятие „Благоустрояване и превенция“ по длъжности, представляващо Приожение № 

2 от Правилика за организация и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и 

превенция“. 

Решението е прието от материално компетентен административен орган, при 

наличие  на изискуемия предвиден от закона кворум по чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, а именно: 

21 от общо 21 Общински съветници, както и при наличие на необходимото мнозинство по 

чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА: гласували „За“ са 15 Общински съветници, „Против“ – 2 и 

„Въздържали се“ – 4, поради което са спазени административнопроизводствените правила 

за неговото приемане. При същото обаче са налице съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, регламентирани в чл.52, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 26 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл. 79-80 

от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и несъответсвие с елта на закона. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1-4 от ЗОС Общинското предприятие е 

специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, 

финансирани от общински бюджет, като осъществява дейността си въз основа на 

правилник, приет от Общински съвет. С правилника се определя предметът на дейност, 

структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието 

по отношение на предоставеното му общинско имущество. 

С настоящето Решение № 301 местният орган на самоуправление е приел 

актуализация  в състава на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, като 

не е спазил административнороизводствените правила, уредени в чл. 26 от ЗНА и чл. 79-80 

от АПК. 

На първо място, не е спазен редът за издаване на нормативни актове, регламентиран 

в чл. 75-80 от АПК, като чл. 80 от АПК е предвидено субсидирано прилагане на ЗНА за 

неуредени в този раздел въпроси. С чл. 26, ал. 2 от ЗНА е въведено императивното изискване 

преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентия 

орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, 

публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на 

местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или 

общински съвет. 

Настоящото решение е прието въз основа на Предложение с Вх. № ОбС-

120/19.03.2021 г. от Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски, която няма характер на 

проект на нормативен акт, тъй като не са прилжени нито мотиви, съответно доклад, нито 

предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Неизпълнението на това 

задължение представлява възпрепятстване на гажданите и заинтересовани лица да се 

запознаят със съдържанието на проекта и да изразят становище по него. Съгласно чл. 77 от 

АПК компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди 

проекта заедно с представните становища, предложения и възражения. С изменението на 

чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативни актове, обнародвано в ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 

04.11.2016 г., сеудължава срокът за обществени консултации на проекти за нормативни 

актове, като гражданите и юридическите лица могат да представят предложения и 

становища по проектите, в срок, който не може да бъде по-кратък от 30 дни. При 

изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, 

съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

Неспазването на императивните процесуални разпредби относно подготовката и 

приемането на нормативния административен акт води до незаконосъобразност на 

настоящото решение. 

За да съответства решението на посочените законови разпоредби, следва да бъде 

изготвен проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и нейността 

на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, който да бъде придружен от 

мотиви, съответно доклад със задължително съдържание по чл. 28, ал. 2 от ЗНА, след което 

проектът следва да бъде публикуван на интернет страницата на съответната институция 

заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието по чл. 

20 за запознаване от страна на местната общност и изразяване на становище и други 

предложения в 30-дневен срок, респективнно, 14-дневен срок. След приключването на 

обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния 

акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция 

справка за постъпили предложения. Едва след изпълнение на тези изисквания, проектът се 

внася за приемане от Общински съвет, който по аргумент от чл. 77 АПК следва да обсъди 

приложените към него становища, предложения и възражения. 

На следващо място, за да произведе правно действие актуализация на структурата 

на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, следва да бъде спазена 

разпоредбата на чл. 79 от АПК. Съгласно нормата на чл. 79 от АПК, възпроизведена и в 

разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, нормативните 

административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на 
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последващ нормативен акт. Този последващ нормативен акт е от същата степен като 

отменения, изменения или допълнен нормативен акт. В случая, това изискване на закона 

не е изпълнено от органа на местно самоуправление, тък като актуализацията е 

извършена с решение, а не с последващ нормативен акт. В този контекст следва да бъдат 

изпълнени императивните правила на Глава шеста „Отменяне, изменяне и допълване нна 

нормативни актове“ от УКАЗ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните 

актове. 

 

 ОбС Раковски споделя мотивите, изложени в писмо изх. № АК-01-72#11 от 12.04.2021 

г. на Областния управител на Област Пловдив за връщане за ново обсъждане на Решение 

№ 301, взето с Протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общински съвет – Раковски, поради което 

ОТМЕНЯ Решението.  

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Пета точка от Дневния ред, която е: Изказвания, 

питания, становища и предложения на граждани. Аз в началото искам да взема думата, тъй 

като не съм я и пускал. Колеги, не знам дали виждате символика в това, че патрона на който е 

кръстен нашият прекрасен град е роден днес на 14 Април преди 200 г. В същото време и Кмета 

на нашата Община е роден също на 14 Април, малко по-скоро. Това е един мост за мене 

между минало и бъдеще, защото все пак Кмета е визионер и той насочва политиката за добро 

или за лошо на Общината в правилната посока. За мен това, което се случва в Община 

Раковски е правилно. Ние получихме миналата година награда за една от най-бързо 

развиващите се общини в държавата. Като се качвате нагоре към кабинета на Кмета ще видите 

грамоти и награди отляво и отдясно, сериозни постижения. Тук е момента да отбележим всичко, 

което е вложил като енергия и усилия Кмета на Община Раковски – Павел Гуджеров. Днес на 

днешния празник искам да поканя г-жа Кориновска да връчи нещо от всички нас с пожелание 

за здраве и сила!  

 
/АПЛОДИСМЕНТИ/ 

 

Г-н Павел Гуджеров: Благодаря Ви, Колеги! Наистина съм трогнат, много благодаря! Просто 

след г-н Матански няма какво друго да кажа, толкова ударно представяне. Благодаря, наистина 

трогнат съм. Много Ви благодаря на всички! На чаша вино отвън може да продължим 

разговорите. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, ако няма друго, което да споделим отвън в по-приятелски 

разговори можем да продължим. Закривам заседанието за месец Април. 

 

* * * 

/Заседанието приключи в 18:06 часа/ 

 

 

 

                                    Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Рангел Матански/ 

 

 

 

    Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                     /Петя Антонова/ 
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