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ПРОТОКОЛ № 24 
 

от 22.07.2021 г. 
от заседание, проведено от 17:05 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 

Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 

Граждани 

 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, при 21 съветника – 20 присъстват, имаме кворум да започнем 

заседанието на Общински съвет – Раковски за месец Юли. Откривам заседанието! 

Материалите за днешното заседаниие на Общински съвет – Раковски, бяха надлежно каче в 

системата за гласуване, запознали сте се с Дневния ред. В предвид на срок, който изтече 

реално в понеделник – първия работен ден тази седмица, получихте едно предложение. 

Предложението е с Вх. № ОбС-242 от 31.05.2021 г. от Анелия Францова Гечева - Общински 

съветник в Общински съвет – Раковски, относно учредяване на целеви фонд „Граждански 

инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд 

„Граждански инициативи“. Запознали сте се с него, това предложение беше разгледано от 

постоянните комисии към Общински съвет – Раковски, така че правя предложение да влезне 

като Шестнадесета точка от Дневния ред днес. Имате ли други предложения и допълнения 

към Дневния ред? Няма. В такъв случай, Колеги, да гласуваме Дневния ред с добавеното 

предложение. 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 2 

Гласували: 18 

За: 18     

Против: 0          

Възд.се: 0                

 

/Г-жа Елена Узунова и Г-н Генчо Тодоров се въздържат от гласуване, поради пряка 

свързаност с точка от Дневния ред/ 

 
ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Писмо с Вх. № ОбС – 292 от 06.07.2021 г. от Петър Петров – Зам. Областен Управител на 

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

изисквания на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета с Решение № 371, взето с Протокол № 23 от 24.06.2021 г. 

на Общински съвет – Раковски, в частта си по чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. II. 

 

2. Докладна записка със Изх. № ОбС-172 от 13.07.2021 г. от Рангел Георгиев Матански - 

Председател на Общински съвет – Раковски, относно приемане Отчета за дейността 

на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 31.06.2021 г. 

 

3. Докладна записка с Вх. № ОбС-304 от 09.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на доклади за осъществени читалищни дейности 

в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната 2020 г. 
 

4. Предложение с Вх. № ОбС-307 от13.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична 

общинска собственост с идентификатор 62075.400.93, находящ се в гр. Раковски, 

община Раковски, област Пловдив, местност „ПАШАЛЪКА“ от НТП „Пасище” на НТП „Др. 

вид зем. земя”. 

 

5. Предложение с Вх. № ОбС-308 от 13.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно промяна начин на трайно ползване на имот – публична 

общинска собственост с идентификатор 03620.85.30 находящ се в с. Белозем, община 

Раковски, област Пловдив, местност „Джатов мост“ от НТП „Пасище” на НТП „Др. вид 

зем. земя”. 

 

6. Предложение с Вх. № ОбС-309 от 13.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба 

на имот - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно 

наддаване. 

 

7. Предложение с Вх. № ОбС-312 от 13.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.” приета с Решение № 254, 

взето с протокол № 16 от 28.01.2021 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване 

в полза на ОУ „Отец Паисий“, село Стряма върху поземлен имот находящ се с. Момино 

село. 

 

8. Предложение с Вх. № ОбС-315 от 14.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно промяна формата на собственост на поземлен имот с 

идентификатор № 62075.742.337 от публична общинска собственост /ПОС/ в частна 

общинска собственост /ЧОС/. 

 

9. Предложение с Вх. № ОбС-316 от 14.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.”  приета с Решение № 254 на 

Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 16/28.01.2021 г. и учредяване на 

безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „За Достоен Живот - Раковски“ 
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върху помещения от сграда частна общинска собственост, находящи се в гр. Раковски, 

общ. Раковски. 

 

10. Предложение с Вх. № ОбС-317 от 15.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за 

образуване на УПИ 421.5 - производствена и складова дейност, Склад за строителни и 

отоплителни материали в поземлен имот с идентификатор 62075.421.5 по КККР, 

одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г., масив 421, местност Джевирка в 

землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив. 

 

11. Предложение с Вх. № ОбС-318 от 15.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно допълнение на Решение № 297, взето с Протокол № 

19/31.03.2021 г. от редовно заседание на общински съвет – Раковски. 

 

12. Докладна записка с Вх. № ОбС-321 от 16.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на План за действие на Община Раковски към 

Стратегията за област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за 

периода 2021 – 2030 г. 

 

13. Предложение с Вх. № ОбС-322 от 16.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно разрешение за съществуването на паралелки с брой на 

учениците под нормативно определения за учебната 2021/2022 година по реда на чл. 

68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 

14. Докладна записка с Вх. № ОбС-323 от 16.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно Редовно годишно Общо събрание на акционерите на 

МБАЛ „Пловдив”АД от името на Община Раковски - акционер. 

 

15. Предложение с Вх. № ОбС-324 от 16.07.2021 г. от Татяна Серафимова Бакова - ВРИД 

Кмет на Община Раковски, относно определяне на представител и представяне  

позицията на Община Раковски на насроченото за 25.08.2021 г. от 14:00 ч. извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив. 

 

16. Предложение с Вх. № ОбС-242 от 31.05.2021 г. от Анелия Францова Гечева - Общински 

съветник в Общински съвет – Раковски, относно учредяване на целеви фонд 

„Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и 

управлението на фонд „Граждански инициативи“. 

 

17. Отпускане на еднократни помощи. 

 

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

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Днес присъстват Кмета на Община Раковски, Зам. кметове на Община 

Раковски, Кметове на населени места и Граждани. Преминаваме към Първа точка от Дневния 

ред: Писмо с Вх. № ОбС – 292 от 06.07.2021 г. от Областен Управител на Обл. Пловдив, относно 

връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 371, 
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взето с Протокол № 23 от 24.06.2021 г. на Общински съвет – Раковски, в частта си по чл. 50, ал. 4 

и чл. 50, ал. 8, изр. II. Г-н Марушкин, моля за становище на комисията. 

 

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

Областния управител и предлага да се върне за ново обсъждане и съобразяване със 

законовите изисквания на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета с Решение № 371, взето с Протокол № 23 от 24.06.2021 г. на 

Общински съвет – Раковски, в частта си по чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. II. 

 

Г-н Рангел Матански: А какво е предложението на комисията? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да се върне за ново обсъждане. 

 

Г-н Рангел Матански: То ни е върнато за ново обсъждане от Областния управител, като са 

посочени два текста, които според писмото на Областния управител са незаконосъобразни. 

Двата текста са в чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. II. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Точно това е основанието да се върне за ново разглеждане и за 

съобразяване със законовите изисквания. 

 

Г-н Рангел Матански: Идеята е, че ние трябва да се произнесем по двата текста. Становището 

на комисията тези двата текста, това което чухме като коментари е да отпаднат. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Преди малко разясних, но гласувахме общо това, което е записано за 

ново обсъждане. По отношение на отпадане трябва може би малко юридическа помощ, 

защото… 

 

Г-н Рангел Матански: Имаше във Вашата папка, г-н Марушкин, описание точно на 

предложението, което е направено във връзка с писмото на Областния управител. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Ами позволете тогава да го прочета, за да са наясно. Защото това не 

е четено на приетото от комисията основно с това, което беше записано от Областния 

управител. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, г-н Марушкин, ако искате аз мога да го направя като 

предложение. Защото в крайна сметка Областният управител е върнал решението за 

обсъждане и съобразяване със законовите изисквания, които са в текстовете на две ал. в чл. 50, 

така че аз мога също да го направя като предложение. Ако искате Вие го изчетете 

предложението. 

 

/17:12 часа – в залата влиза г-н Йосиф Ячев/ 
 

Г-н Стефан Марушкин: Не, не, няма проблем. Прочетете го Вие, но аз толкова го коментирах, 

че ставаше въпрос ние преди мисля две заседания пак тези точки обсъждахме. 

 

Г-н Рангел Матански: На миналото заседание… 

 

Г-н Стефан Марушкин: Възможността Кмета да се произнася по случаи, когато касае по-рано 

е било търг нали и Кмета да може… 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, ако искате изчетете предложението за тези две алинеи. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да: 
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Общински съвет Раковски: Отменя чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. 2-ро от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 

Решение № 371, взето с протокол № 23 от 24.06.2021 г. на Общински съвет Раковски.  

След отмяната разпоредбата на чл. 50 да придобие следната редакция: 

„Чл. 50. (1) Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл. 

15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ. 

 (2) Предварителният и окончателният  договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ се 

сключват в писмена форма от кмета на общината на основание чл. 18 от ЗС и чл. 34, ал. 7 от 

ЗОС. Окончателният договор подлежи на вписване от съдията по вписванията по 

местонахождението на имота. 

 (3) Предварителният договор по ал. 2 се сключва след решение на Общински съвет. 

 (4) /отм. Решение № 373, взето с Протокол № 24/22.07.2021 г./  

(5) Сделка по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ може да се сключи по искане на 

собствениците или по предложение на кмета на общината. Оценката на придаваемата и на 

придобиваната земя се извършва по пазарни цени по реда на тази наредба. 

 (6) Предварителният договор по ал. 2 съдържа цените на придаваемата и на 

придобиваната земя и се сключва въз основа на проект за изменение на действащия 

подробен устройствен план. В  предварителния договор изрично се вписват условията по ал. 6, 

7 и 8. 

 (7) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест 

месеца след сключването на предварителния договор, се извършва актуализация на оценката 

на придаваемата и на придобиваната земя, въз основа, на която се сключва окончателният 

договор. 

 (8) /изм. Решение № 373, взето с Протокол № 24/22.07.2021 г./ В случай, че експертният 

съвет по чл. 5, ал. 4 от ЗУТ установи, че проектът по ал. 5 не може да бъде приет без изменения, 

прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния 

договор.  

 (9) Окончателният договор се сключва в срок от три месеца след влизане в сила на 

заповедта за одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план. След 

изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен 

ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на 

забава.“ Благодаря! 

 

 Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, тази редакция на наредбта и свързани 

с нея отмяна на две алинеи, тоест за да сме по-конкретни чл. 50, ал. 8, изр. 2-ро – отменяме и 

чл. 50, ал. 4. Вие сте се запознали с писмото на Областния управител, в случая отменяме тези 

два текста и редакцията на целия член беше изчетена от г-н Марушкин. Тъй като това, като цяло 

е предложение на комисията, г-н Марушкин, да разбирам или не е? Защото, ако не е 

предложение, аз го правя като предложение по Първа точка от Дневния ред. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Ами в интерес на истината, аз не съм обърнал внимание на това. 

Единствено прочетохме това, което касае Областния управител. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, това е предложение от ваша страна, за да изпълним указанията 

на Областния управител. Предлагам да гласуваме така изчетения текст, който е изготвен от 

юристите на Община Раковски. Други предложения? Няма. В такъв случай преминаваме към 

гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17      

Против: 0       

Възд.се: 4                           
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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 – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

  Р Е Ш Е Н И Е № 373 

 
 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 

Решение № 371, взето с Протокол № 23 от 24.06.2021 г. на Общински съвет – Раковски, в частта 

си по чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. 2-ро. 

 

На основание: чл. 45, ал. 9, във връзка с чл. 45, ал. 10 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. Общински съвет Раковски: Отменя чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. 2-ро от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 

Решение № 371, взето с протокол № 23 от 24.06.2021 г. на Общински съвет Раковски.  

След отмяната разпоредбата на чл. 50 да придобие следната редакция: 

„Чл. 50. (1) Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл. 

15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ. 

 (2) Предварителният и окончателният  договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ се 

сключват в писмена форма от кмета на общината на основание чл. 18 от ЗС и чл. 34, ал. 7 от 

ЗОС. Окончателният договор подлежи на вписване от съдията по вписванията по 

местонахождението на имота. 

 (3) Предварителният договор по ал. 2 се сключва след решение на Общински съвет. 

 (4) /отм. Решение № 373, взето с Протокол № 24/22.07.2021 г./  

(5) Сделка по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ може да се сключи по искане на 

собствениците или по предложение на кмета на общината. Оценката на придаваемата и на 

придобиваната земя се извършва по пазарни цени по реда на тази наредба. 

 (6) Предварителният договор по ал. 2 съдържа цените на придаваемата и на 

придобиваната земя и се сключва въз основа на проект за изменение на действащия 

подробен устройствен план. В  предварителния договор изрично се вписват условията по ал. 6, 

7 и 8. 

 (7) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест 

месеца след сключването на предварителния договор, се извършва актуализация на оценката 
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на придаваемата и на придобиваната земя, въз основа, на която се сключва окончателният 

договор. 

 (8) /изм. Решение № 373, взето с Протокол № 24/22.07.2021 г./ В случай, че експертният 

съвет по чл. 5, ал. 4 от ЗУТ установи, че проектът по ал. 5 не може да бъде приет без изменения, 

прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния 

договор.  

 (9) Окончателният договор се сключва в срок от три месеца след влизане в сила на 

заповедта за одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план. След 

изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен 

ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на 

забава.“ 

           
 

МОТИВИ: Приложени от Областен управител на област Пловдив, съгласно писмо с изх. № АК- 

01-129#6 от 06.07.2021 г.:  

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново обсъждане 

в Общински съвет – Раковски и съобразяване със законовите изисквания, в законовия 7-дневен 

срок, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приета с Решение № 371, взето с Протокол № 23 от 24.06.2021 г. на Общински съвет – Раковски, 

в частта по чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. II. Така приетата Наредба е частично 

незаконосъобразна в частта си по чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. II поради следните 

съображения: 

С Решение № 371, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 28, ал. 2 от 

ЗНА, чл. 75, ал. 2, чл. 76 и чл. 79 от АПК и чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в т. 1. Общински съвет – Раковски 

отменя действаща до настоящия момент Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Раковски; В т. 2. Приема Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.; В т. 3. Наредбата да 

се публикува на интернет страницата на общината, след влизане в сила на решението, с 

което е приета; В т. 4. Изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на общината. 

Решението, с което е приета наредбата, е взето 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“ – 6, поради което са спазени 

административнопроизводствените правила за неговото приемане. При същото обаче са 

налице съществени нарушения на материалноправни разпоредби, регламентирани в Закона 

за общинската собственост, Закона за устройнство на територията и Закона за нормативните 

актове, представляващо самостоятелно основание за незаконосъобразност по смисъла на 

чл. 146, т. 4 от АПК. 

Съгласно разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ Общинският 

съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-

висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Приетите 

нормативни актове  следва да съответстват на Конституцията и на другите нормативни актове 

от по-висока степен, както повелява чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

Общински съвет – Раковски е приел, че съгласно чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 

„разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, 

ал. 5 от ЗУТ; предварителният и окончателният  договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ се 

сключват в писмена форма от кмета на общината на основание чл. 18 от ЗС и чл. 34, ал. 7 от 

ЗОС.“ Съгласно чл. 50, ал. 3 от Наредбата предварителният договор по ал. 2 се сключва след 

решение на Общински съвет. Но в чл. 50, ал. 4 от Наредбата въвежда изключение от правилото 

по чл. 50, ал. 3 от Наредбата, като постановява, че „Решение на общинския съвет по ал. 3 не се 

изисква, когато размерът на придаваемата или на придобииваната земя е с площ до 100 кв. 

м.“. В законовата регламентация на промяната на границите наурегулирани поземлени 

имоти, уредена в чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, липсва ограничение по отношение на вида на имотаи 
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на неговата площ, следователно общинският съвет не може неправомерно да въвежда 

изрично правило в този смисъл. По аргумент на по-силното основание, общинският съвет е 

принципа на правото на собственост на общината съгласноправилото на чл. 8 от ЗОС. 

Придобиването, управлениието и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, 

независимо от тяхното отреждане и/или площ, се извършват под неговото общо ръководство и 

контрол. 

Аналогични са съображенията за незаконосъобразност на нормата на чл. 50, ал. 8, изр. 

2-ро от Наредбата, съгласно която „Когато размерът на придаваемата или на придобиваната 

земя е с площ по-голяма от тази по ал. 4, предложението на експертния съвет се внася за 

одобрение от общинския съвет“. 

Предвид гореизложените фактически и правни съображения, връщам за ново 

обсъждане Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение № 371, взето с Протокол № 23 от 24.06.2021 г. на Общински съвет 

– Раковски, в частта по чл. 50, ал. 4 и чл. 50, ал. 8, изр. 2-ро, като частично незаконосъобразна, с 

оглед на дадените указания. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред е: Докладна записка със Изх. № ОбС-172 от 

13.07.2021 г. от Рангел Георгиев Матански - Председател на Общински съвет – Раковски, относно 

приемане Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 

31.06.2021 г. Г-н Марушкин, отново моля за становище.  

 

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

запписка и предлага да се приеме отчета за дейността на Общински съвет – Раковски и 

комисиите му за периода 01.01.2021 – 31.06.2021 г. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, коментари, предложения? Няма. В 

такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 16      

Против: 1       

Възд.се: 4                           

 

 

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 – против 

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 – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 
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Р Е Ш Е Н И Е № 374 

 
 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане Отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 

01.01.2021 – 31.06.2021 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА 

 

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет-Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Раковски приема 

отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 31.06.2021 

г.           
 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Председателят на общинския съвет изготвя и внася за 

разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение 

на разпоредбата предоставям настоящия отчет за дейността на Общински съвет и неговите 

комисии за периода 01.01.2021 – 31.06.2021 г. 

 

 

* * * 
 

 

Отчет за работата  

на Общински съвет Раковски за периода  

01.01.2021 – 31.06.2021 г. 
 

    

 

  Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

             Като орган на местното самоуправление Общинският съвет съвместно с Общинска 

администрация работи за подобряване условията за живот на жителите на Община Раковски. 

   Работата на общинския съвет и неговите комисии се определя и осъществява в 

съответствие с нормативните изисквания и действащата законова уредба на Република 

България и е подчинена на стремежа за защита на обществения интерес, компетентност и 

откритост. 

  През отчетния период са проведени 8 редовни заседания, на които са гласувани 124 

решения. 

  Областният управител на област Пловдив, съгласно правомощията му,  произтичащи от 

чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, е върнал на Общински съвет – Раковски за повторно разглеждане 1 

решениe - Решение № 301, взето с Протокол № 19 от 31.03.2021 г. Решението Общински съвет 

превежда в законосъобразен вид съответно с Решение № 322, взето с Протокол № 20/14.04.2021 

г.  от сесия, проведена през месец Април. 

  В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5  Кметът на Общината не е връщал за 

ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общински съвет.   

  Всички решения на Общински съвет са взети със изискуемото от закона мнозинство и 

начин на гласуване.  
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 Основен вносител на проектите за решения е Общинската администрация, в лицето на 

Кмета  на Общината.  

  Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, 

неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация, в Общински съвет са 

създадени шест постоянни комисии (ПК): 

- “Бюджет и финанси”;  

- “Законност и обществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”; 

- “Здравеопазване и социална дейност”; 

- ”Образование, спорт, туризъм, култура и религия”; 

- “ТСУ, околна среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”; 

- “Управление на общинската собственост”, 

чиято дейност се осъществява на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и 

взаимодействието с Общинска администрация. 

 Постъпилите проекти за решения се обсъждат в заседания на постоянните комисии, 

които се провеждат преди всяко заседание и са открити. За всяко заседание се води протокол.   

 Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно, като няма 

непроведено заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. 

 Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване/, като 

предварително съм бил уведомяван за отсъствието. 

Постоянните комисии “Законност и обществен ред, местно самоуправление, 

нормативна уредба и регионална политика, предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси”, “Здравеопазване и социална дейност” и ”Образование, спорт, туризъм, култура и 

религия” са провели по 7 заседания. Постоянни комисии “Бюджет и финанси”, “ТСУ, околна 

среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство” и “Управление на общинската 

собственост” са провели по 8 заседания. Разгледани са общо 124 докладни записки и 

предложения, взети са 124 становища. 

 

Присъствието на общинските съветници на заседания на постоянни комисии по месеци е 

както следа: 

 26.01.2021 г. – присъстват 21 общински съветници. 

 09.02.2021 г. – заседават ПК „Бюджет и финанси“ и ПК “ТСУ, околна среда, пътна и 

селищна мрежа и благоустройство” – присъстват 12 общински съветници. Отсъства 

Петър Антонов. 

 23.02.2021 г. – присъстват 21 общински съветници.  

 30.03.2021 г. – присъстват 20 общински съветници. Отсъства Петър Антонов. 

 31.03.2021 г. – заседава ПК  “Управление на общинската собственост” – присъстват 7 

общински съветници. 

 13.04.2021 г. – присъстват 20 общински съветници. Отсъства Петър Антонов. 

 27.04.2021 г. – присъстват 20 общински съветници. Отсъства Юлиян Ночев. 

 17.05.2021 г. – присъстват 20 общински съветници. Отсъства Любов Кориновска. 

 23.06.2021 г. - присъстват 21 общински съветници. 

 

Присъствието на общинските съветници на редовните заседания  за отчетния период е както 

следва:  

 28.01.2021 г. – присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 14  докладни и 

предложения. Приети са 15 решения. 

 10.02.2021 г. - присъстват 19 общински съветници. Отсъстват Елена Узунова и Георги 

Тотов. Разгледани са 4 докладни и предложения. Приети са 4 решения.  

 25.02.2021 г. - присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 19 докладни и 

предложения. Приети са 20 решения; 

 31.03.2021 г. - присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 31 докладни и 

предложения. Приети са 32 решения.  
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 14.04.2021 г. - присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 3 докладни и 

предложения. Приети са 3 решения; 

 28.04.2021 г. - присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 15 докладни и 

предложения. Приети са 16 решения. 

 18.05.2021 г. – присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 13 докладни и 

предложения. Приети са 14 решения. 

 24.06.2021 г. – присъстват 21 общински съветници. Разгледани са 19 докладни и 

предложения. Приети са 20 решения.  

 

През отчетния период е прието решение, касаещо организацията и работата на Общински 

съвет:  

- С Решение № 354/24.06.2021 г. е приет Доклад, изготвен по реда на чл. 3, ал. 8 от 

Наредбата за организацията и реда  за извършване на проверки на декларации и 

установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/.; 

 

Общински съвет – Раковски със свои решения е приел следните изменения и допълнения в 

действащите подзаконови нормативни актове: 

- С Решение № 262/28.01.2021 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за символите, почетните звания, почетните знаци и награди на Община 

Раковски; 

- С Решение № 291/31.03.2021 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и разрешение за ползване 

на рекламно-информационни елементи върху-недвижими имоти на територията на 

Община Раковски; 

- С Решение № 292/31.03.2021 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 

на територията на Община Раковски; 

- С Решение № 357/24.06.2021 г. е приет Правилник за изменение и допълнение на 

правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване 

и превенция“ ; 

- С Решение № 358/24.06.2021 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 

на територията на Община Раковски (НОАМТЦУ); 

 

 Разгледани и приети са 43 решения, свързани с актуализиране на Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, промяна формата на 

собственост на имоти общинска собственост,  промяна на начина на трайно ползване на 

поземлени имоти общинска собственост, отдаване под наем и продажба на имоти – 

общинска собственост, учредяване право на ползване и др.  

 23 са решенията за одобрени проекти за изработване на подробни устройствени 

планове, разрешение за изработване на подробни устройствени планове и даване на 

предварително съгласие за изменение на подробни устройствени и кадастрални планове.  

             С Решение № 253/28.01.2021 г. е приета информация за извършените вътрешни 

компенсирани промени по уточнения годишен план на дейностите “Държавна отговорност”, 

“Общинска отговорност” и “Дофинансиране на делегираните от държавата дейности” по 

бюджета на община Раковски за времето от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  

             С Решение № 269/25.02.2021 г. се приема и утвърждава бюджета на Община Раковски 

за 2021 г. 

С три решения са приети актуализации на приетия и утвърден бюджет на Община 

Раковски за 2021 г.: 

- Решение № 320/14.04.2021 г. 

- Решение № 323/28.04.2021 г. 

- Решение № 355/24.06.2021 г. 
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Приети са три решения за удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на 

Община Раковски”: 

- С Решение № 270/25.02.2021 г. Общински съвет – Раковски присъжда посмъртно 

званието „Почетен гражданин на Община Раковски” на Никола Анастасов Ганчев; 

- С Решение № 271/25.02.2021 г. Общински съвет – Раковски присъжда посмъртно 

званието „Почетен гражданин на Община Раковски” на д-р Йосиф Радов Изамски; 

- С Решение № 272/25.02.2021 г. Общински съвет – Раковски присъжда посмъртно 

званието „Почетен гражданин на Община Раковски” на Франц Генов Коков; 

 

Взети са две решения за кандидатстване по проектно предложение и възлагане на 

услуга от общ икономически интерес във връзка с проект BG05M9OP001-6.002-0138 

“Патронажна грижа + в Община Раковски” , процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по: ПРИОРИТЕТНА ОС № 6: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19: 

- С Решение № 274/25.02.2021 г. се взема решение за кандидатстване проектно 

предложение; 

- С Решение № 360/24.06.2021г. се възлага услуга от общ икономически интерес във 

връзка с проекта; 

 

Прието е Решение № 283/25.02.2021 г., относно приемане на План за интегрирано 

развитие на Община Раковски за периода 2021 г. – 2027 г. (ПИРО). 

 

Две са решенията, свързани със издаването на запис на заповед поради необходимост 

от обезпечаване дейността на МИГ- Раковски: 

- Решение № 290/31.03.2021 г.; 

- Решение № 256/24.06.2021 г.; 

 

Взето е Решение № 288/31.03.2021 г., във връзка с одобрява бюджетната прогноза за 

местните дейности за периода 2022 - 2024 г. на Община Раковски. 

 

Приетите решения с отчетен характер са следните: 

- С Решение № 249/28.01.2021 г. е приет Отчета за дейността на Общински съвет и 

неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.; 

- С Решение № 251/28.01.2021 г. се приема Годишен отчет за дейността на комисия по 

стипендиите за 2020 г.; 

- С Решение № 324/28.04.2021 г. е приет отчет за състоянието на общинската собственост 

и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. 

С Решение № 353/24.06.2021 г. се приемат годишните финансови отчети на „МБАЛ–Раковски” 

ЕООД за 2020 г.; 

 

Приети и одобрени са промени в структурата на Общинска администрация Раковски 

с Решение № 302/31.03.2021 г. 

 

Взети са три решения за предоставяне на безлихвен заем на народни читалища на 

територията на община Раковски, с цел обезпечение изпълнението на проекти: 

- С Решение № 264/10.02.2021 г. се предоставя безлихвен заем на НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий 1929”, с. Шишманци, общ. Раковски; 

- С Решение № 265/10.02.2021 г. се предоставя безлихвен заем на НЧ „Христо Ботев – с. 

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

- С Решение № 266/10.02.2021 г. се предоставя безлихвен заем на НЧ „Просвета 1909 г.”, 

с. Белозем, общ. Раковски; 

 

Изработен и приет е План за действие на общинските концесии на община Раковски 

за периода 2021 – 2027 г. с Решение № 350/18.05.2021 г. 
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С две решения на Общински съвет – Раковски са приети промени в съществуващото 

маршрутно разписание на линиите от общинската транспортна схема Чалъкови – Белозем - 

Болярино – Шишманци – Раковски - Момино Село – Стряма – Раковски и вътрешноградска 

линия на гр. Раковски: 

- С Решение № 351/18.05.2021 г. се приемат  промени в съществуващото маршрутно 

разписание; 

- С Решение № 359/24.06.2021 г. се приема провеждане на процедура по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с   предмет: ”Възлагане на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортна схема от 

квотата на Община Раковски”; 

 

През периода 01.01.2021 – 31.06.2021 г. Общински съвет е приел общо 6 решения за отпускане 

на еднократна финансова помощ в размер на 12 100,00 лв.  

 

Приетите решения и протоколи от заседанията са изпращани на Областния управител – 

Пловдив,  Районна прокуратура – Пловдив и Кмета на Общината в законоустановения срок. 

Преписи от приетите решения са били предоставяни и на заинтересованите лица. 

 

Всички актове на Общински съвет – Раковски са били обявявани на интернет страницата на 

Общината www.rakovski.bg, както и на информационното табло на Общински съвет. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Раковски и неговите комисии се основава, 

както на статистически данни, така и на  анализа на съдържанието на взетите решения.  

Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното 

до сега и приноса си в общия обем от работа за подобряване на местното самоуправление 

и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните  усилия на всички ни за 

още по-добри резултати в цялостната работа на Общински съвет. 
 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-304 от 

09.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на 

доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за 

развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 

2020 г. Г-жо Загорчева, Вие ли ще докладвате? 

 

/17:19 часа – в залата влиза г-н Йовко Романов/ 
 

Г-жа Деяна Загорчева: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: Моля, заповядайте! 

 

Г-жа Деяна Загорчева: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага на Общински съвет 

– Раковски да приеме докладната записка от г-н Гуджеров, относно докладите представени 

от председателите на читалищата на територията на община Раковски за осуществените 

читалищни дейности. 
 

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

по докладната записка? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 19 

За: 18      

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 

 

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 – възд. се 

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 

/Елена Узунова и Генчо Тодоров се въздържат от гласуване/ 
 

  Р Е Ш Е Н И Е № 375 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности в изпълнение на 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета 

средства през предходната 2020 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за Народните читалища. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет - Раковски приема докладите, представени от председателите на 

читалищата, намиращи се на територията на Община Раковски за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и 

доклади за изразходваните от бюджета средства през предходната 2020 г. 
 

 

МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на Закона за народните читалища и с оглед 

осъществената читалищна дейност председателите на читалищата на територията на 

Община Раковски представиха на вниманието ни своите доклади за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност и за изразходваните от бюджета средства през предходната 2020 г. 

 

 

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

с Вх. № ОбС-307 от13.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост с 

идентификатор 62075.400.93, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 

местност „ПАШАЛЪКА“ от НТП „Пасище” на НТП „Др. вид зем. земя”. Г-н Ячев, моля за 

становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмете, уважаеми Колеги, комисията разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да 

одобри промяна начина на трайно ползване на имот находящ се в землището на гр. Раковски, 

местност „ПАШАЛЪКА“. Става въпрос за съсобственост между Община Раковски и М. Й. К., по-

голямата част е на г-жа К. и по-малката на Общината. Евентуално прекратяваме 

съсобственост, ако променим начина на трайно ползване на имота. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, чува ли се отзад или да говорим на микрофоните?  

 
/Присъстващи в залата потвърждават, че се чува./ 

 

Г-н Рангел Матански: Имате ли коментари по предложението и становището на комисията? 

Няма. В такъв случай преминаваме къмм гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17      

Против: 0       

Възд.се: 4                           

 

 

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 – възд. се 

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 – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 376 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост с 

идентификатор 62075.400.93, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 

местност „ПАШАЛЪКА“ от НТП „Пасище” на НТП „Др. вид зем. земя”. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски 
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Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно 

ползване от „Пасище” на „Др. вид зем. земя” на имот - публична общинска собственост, а 

именно: 

 Поземлен имот с идентификатор 62075.400.93, намиращ се в гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „ПАШАЛЪКА“ 

с площ 3 000 кв. м, предназначение на територията „Земеделска“, с НТП „Пасище“, категория 

на земята „четвърта“ , номер по предходен план: 400093, при съседи: 62075.400.92, 

62075.400.102, 62075.400.94, 62075.455.554, “, Акт за публична общинска собственост № 3724 от 

02.08.2013 г. 

 

 2. Общински съвет – Раковски възлага изпълнение на настоящето решение на Кмета 

на Община Раковски.            
 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, вх. 

№ 94М-508-1/24.02.2021 г. от М. Й. К., с адрес в гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, 

ул. „Х. С.” № ** за закупуване на 1136/3000 идеални части от ПИ 62075.400.93, НТП „Пасище” с 

цел окрупняване на имота и изкупуване частта на Община Раковски. Същият е собственост на 

Община Раковски и заявителката М. Й. К. при следните идеални части: 

- Община Раковски- 1136 кв. м. 

- М. Й. К.- 1864 кв. м. 

 За целта се налага промяна начина на трайно ползване на имот – публична общинска 

собственост. Имотът е както следва:  

 Поземлен имот с идентификатор 62075.400.93, намиращ се в гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „ПАШАЛЪКА“ 

с площ 3 000 кв. м, предназначение на територията „Земеделска“, с НТП „Пасище“, категория 

на земята „четвърта“ , номер по предходен план: 400093, при съседи: 62075.400.92, 

62075.400.102, 62075.400.94, 62075.455.554, “, Акт за публична общинска собственост № 3724 от 

02.08.2013 г. 

          Като съсобственик на цитирания имот молителката прилага Декларация- съгласие за 

промяна начина на трайно ползване на имот – публична общинска собственост. 

 От години имотът е разоран и не се ползва като имот с НТП „Пасище”. 

 Съгласно писмо, изх. № 0-2186#1 от 18.06.2021 г. на РИОСВ - Пловдив към МОСВ, имотът 

не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 

и в границите на защитени зони по Натура 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Пета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-308 от 13.07.2021 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна начин на трайно 

ползване на имот – публична общинска собственост с идентификатор 03620.85.30 находящ се 

в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, местност „Джатов мост“ от НТП „Пасище” на 

НТП „Др. вид зем. земя”. Г-н Ячев, моля за становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общинск съвет – Раковски да одобри промяна начина на 

трайно ползване на имота. Както казахте в землището на с. Белозем, местност „Джатов мост“ 
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имаме положително становище от Кмета на населеното място. От седем гласувал шест са 

„За“ и един се „Въздържа“. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, имате ли коментари или становища? Няма. В 

такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 16      

Против: 0       

Възд.се: 5                           

 

 

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 – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 377 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна начин на трайно ползване на имот – публична общинска собственост с 

идентификатор 03620.85.30 находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, 

местност „Джатов мост“ от НТП „Пасище” на НТП „Др. вид зем. земя”. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдe променен начинът на трайно 

ползване от „Пасище” на „Др. вид зем. земя” на имот - публична общинска собственост, а 

именно: 

 Поземлен имот с идентификатор 03620.85.30, намиращ се в с. Белозем, общ. Раковски, 

обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-785/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Джатов мост“ с площ 56 

816 кв. м, предназначение на територията „Земеделска“, с НТП „Пасище“, категория на земята 

„десета“ , номер по предходен план: 085030, при съседи: 03620.17.86, 03620.85.31, Акт за 

публична общинска собственост № 3451 от 08.04.2013 г. 

 

 2. Общински съвет – Раковски възлага изпълнение на настоящето решение на Кмета 

на Община Раковски.           
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МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. 

№ 26-171-6/19.05.2021 г. от „Агриндо” ЕООД, ЕИК 11568****, със седалище и адрес на 

управление на дейността в гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.” № **, 

представлявано от Управителя – Таня Августинова Пачова, за закупуване на ПИ 03620.85.30, НТП 

„Пасище” с цел обединяване със собствен съседен имот, инвестиции и разкриване на нови 

работни места. За целта се налага промяна начина на трайно ползване на имот – публична 

общинска собственост. Имотът е както следва:  

 Поземлен имот с идентификатор 03620.85.30, намиращ се в с. Белозем, общ. Раковски, 

обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-785/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Джатов мост“ с площ 56 

816 кв. м, предназначение на територията „Земеделска“, с НТП „Пасище“, категория на земята 

„десета“ , номер по предходен план: 085030, при съседи: 03620.17.86, 03620.85.31, Акт за 

публична общинска собственост № 3451 от 08.04.2013 г. 

 От години имотът е разоран и не се ползва като имот с НТП „Пасище, ”. 

 Съгласно писмо, изх. № 0-2185#1 от 17.06.2021 г. на РИОСВ - Пловдив към МОСВ, имотът 

не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 

по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Натура 

2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Шеста точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-309 от 13.07.2021 

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

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 

г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., 

във връзка с продажба на имот - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг 

с явно наддаване. Г-н Ячев, моля за становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, Комисията разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общинск съвет – Раковски да 

одобри продажбата на имот, чрез провеждане на търг с явно наддаване при първоначална 

цена 35,00 лв кв. м. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, коментари, становища? Няма. Преминаваме 

към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17      

Против: 0       

Възд.се: 4                           
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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 – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 378 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 254 на Общински съвет - Раковски, 

взето с Протокол № 16/28.01.2021 г., във връзка с продажба на имот - частна общинска 

собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 

2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел IІІ – Описание на 

имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2021 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение 

№ 254 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 16/28.01.2021 г. следният имот – 

частна общинска собственост: 

 

 

II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде продаден следният имот – частна 

общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване: 

 

 

III. Общински съвет - Раковски определя начална тръжна цена на имота, както следва  

         

1. За ПИ № 1805, за който е образуван УПИ IV, кв.95, с площ 840 кв. м., находящ се в с. 

Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за 

Данни за имота Предназначение 
Площ в 

кв.м. 

Акт за общинска 

собственост 

ПИ  1805, за който е образуван УПИ 

IV, кв.95, с.Белозем, общ. Раковски 
Жил. застрояване 840 557/03.07.2000 г. 

Данни за имота Предназначение 
Площ в 

кв.м. 

Акт за общинска 

собственост 

ПИ  1805, за който е образуван УПИ 

IV, кв.95, с.Белозем, общ. Раковски 
Жил. застрояване 840 557/03.07.2000 г. 
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частна общинска собственост № 557/03.07.2000 г. - в размер на 29 400,00 лева, справедлива 

пазарна стойност на имота, съгласно Експертиза от експерт Иванка Стоева Генова – член на 

Камарата на независимите оценители в България от 20.04.2021 г. на цена 21 700,00 лв. 

 

IV. Общински съвет - Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме 

всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването 

на договори.           
 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило заявления с Вх. 

№ 94К-1000-1/10.09.2020 г. от К. В. А., с адрес: с. Белозем, oбщина Раковски, област Пловдив, 

ул. „О.” № *, за закупуване на УПИ IV-1805, кв.95 по плана  на с. Белозем, одобрен със заповед 

№ АБ-45/20.08.1992 г. и изменен със Заповед № АБ-17/17.02.2021 год. на Кмета на Община 

Раковски. 

 Гореописаният имот е частна общинска собственост и молителката желае да го закупи 

с цел жилищно строителство.  

 От гледна точка на интереса на Община Раковски, чрез продажбата на имота ще се  

реализират парични средства в приход на Община Раковски, а в последствие – плащането на 

данъци за имота също ще допринесе за увеличаване на приходната част на бюджета.  

 Съгласно чл. 35 ал. 1 от ЗОС: Продажба на имоти и вещи - частна общинска 

собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

 Съгласно чл. 41 ал. 2 от ЗОС: Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху 

имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните 

им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет 

въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, 

освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или 

конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, 

не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет. 

 Съгласно Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета от Общински съвет Раковски: 

Чл. 46. /1/Продажба на имоти - частна общинска собственост, се извършва след 

решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс. 

 Чл. 58. /1/ Разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти-общинска 

собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните 

цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни 

оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон 

е предвидено друго. Началните цени при провеждането на търгове или конкурси за 

разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти-общинска собственост не могат да 

бъдат по-ниски от определените от общинския съвет. 

 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Преминаваме към Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 

ОбС-312 от 13.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г.” приета с Решение № 254, взето с протокол № 16 от 28.01.2021 г. и 

учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на ОУ „Отец Паисий“, село Стряма 

върху поземлен имот находящ се с. Момино село. Г-н Ячев, моля за становище. 
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Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общинск съвет – Раковски да учреди правото на безвъзмездно 

право на ползване на имот в землището на с. Момино село в полза на ОУ „Отец Паисий“ с. 

Стряма. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, коментари или становища? Няма. В такъв 

случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 17      

Против: 0       

Възд.се: 4                           

 

 

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 – 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 – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 379 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2021 г.” приета с Решение № 254, взето с протокол № 16 от 28.01.2021 

г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на ОУ „Отец Паисий“, село Стряма 

върху поземлен имот находящ се с. Момино село. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗОС, чл. 54, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъде включен в „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.” приета с Решение № 

254, взето с протокол № 16 от 28.01.2021 г. поземлен имот с идентификатор 48948.31.5, находящ 

се в землището на с. Момино село, с ЕКАТТЕ 48948, община Раковски, обл. Пловдив, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 

год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност „ИСАКЛЪКА”, с 

площ от 23 795 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно 
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ползване: НИВА категория на земята: 5, номер по предходен план 031005, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 3929/10.04.2014 г.; при граници и съседи: 48948.31.214, 

48948.31.24, 48948.31.3, 48948.31.4, 48948.31.6. 

 

2. Общински съвет – Раковски учредява безвъзмездно право на ползване върху 

поземлен имот с идентификатор 48948.31.5, находящ се в землището на с. Момино село, с 

ЕКАТТЕ 48948, община Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, 

адрес на поземления имот: местност „ИСАКЛЪКА”, с площ от 23 795 кв. м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА категория на 

земята: 5, номер по предходен план 031005, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3929/10.04.2014 г.; при граници и съседи: 48948.31.214, 48948.31.24, 48948.31.3, 48948.31.4, 

48948.31.6.  в полза на ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. Стряма, ЕИК 00045****, представлявано от своя 

директор Р. И. Ф., със седалище и адрес на управление с. Стряма, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, ул. “Христо Ботев” № 3 и дава съгласие да бъде сключен договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2021 година. 

   

3. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.  

           
 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Мотивирано искане с вх. № 67-40-

3/17.05.2021 г. от Р. И. Ф. – Директор на ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. Стряма, ЕИК 00045****, със 

седалище и адрес на управление с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. “Христо Ботев” 

№ 3, за учредяване на безвъзмездно  право на ползване въху: 

 Поземлен имот с идентификатор 48948.31.5, находящ се в землището на с. Момино село, с 

ЕКАТТЕ 48948, община Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, 

адрес на поземления имот: местност „ИСАКЛЪКА”, с площ от 23 795 кв. м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА категория на 

земята: 5, номер по предходен план 031005, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3929/10.04.2014 г.; при граници и съседи: 48948.31.214, 48948.31.24, 48948.31.3, 48948.31.4, 

48948.31.6. 

 Нуждата от този поземлен имот е с цел получаване на допълнителни приходи за 

издръжка и развитие на материално – техническата база на ОУ „Отец Паисий“- с. Стряма. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Осма точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-315 от 14.07.2021 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно промяна формата на 

собственост на поземлен имот с идентификатор № 62075.742.337 от публична общинска 

собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. Г-н Ячев, моля за становище. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общинск съвет – Раковски да одобри промяна формата на 

собственост на имота от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, коментари или становища? Няма. В такъв 

случай преминаваме към гласуване на Точка осем от Дневния ред. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 15      

Против: 0       

Възд.се: 6                           

 

 

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 – възд. се 

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 – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

    Р Е Ш Е Н И Е № 380 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 

62075.742.337 от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост 

/ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и даване на 

съгласие за сключване на предварителен договор за продажба на основание чл. 15, ал. 3 във 

връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост  поземлен 

имот с идентификатор № 62075.742.337, находящ се в гр.Раковски, oбщина Раковски, област 

Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземленият имот: гр. Раковски, 

местност „Геренча“, с площ 501 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

Начин на трайно ползване: „Др. вид зем.земя“, Съседи: 62075.888.9901, 62075.742.293, 

62075.742.331, 62075.742.333, АОС № 2708/03.11.2009 г., който имот по регулационния план на гр. 

Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 год. на ОбС Раковски, представлява поземлен 

имот с № 42.409, кв. 12, с площ 502 кв.м.,  за който е отреден УПИ IX-125, 409, отреден за 

„Жилищно строителство“. 

          

2. Общински съвет- Раковски дава съгласие след влизане в сила на настоящето 

решение, Община Раковски да сключи предварителен договор за продажба по чл. 15, ал. 3 във 
връзка с ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор № 62075.742.337, находящ се в гр. 

Раковски, oбщина Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
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Адрес на поземленият имот: гр. Раковски, местност „Геренча“, с площ 501 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: „Др. вид 

зем.земя“, Съседи: 62075.888.9901, 62075.742.293, 62075.742.331, 62075.742.333, АОС № 

2708/03.11.2009 г., който имот по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с Решение № 

88 от 06.07.2004 год. на ОбС Раковски, представлява поземлен имот с № 42.409, кв. 12, с площ 

502 кв.м.,  за който е отреден УПИ IX-125, 409, отреден за „Жилищно строителство“ с П. К. Б., ЕГН 

730909****, с адрес гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, ул. ”М. Д.” № ***, 

собственик на поземлен имот № 501.125, съгласно нот. акт № 116, том VIII, рег. № 8115, дело 

1251/2017 год. 

 

3. Общински съвет- Раковски определя 7 050 лева (седем хиляди и петдесет лева) без 

ДДС, като цена за прехвърляне правото на собственост на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с 
ал. 5 от ЗУТ, на поземлен имот с идентификатор № 62075.742.337, находящ се в гр. Раковски, 

oбщина Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на 

поземленият имот: гр. Раковски, местност „Геренча“, с площ 501 кв.м.,  трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: „Др. вид 

зем.земя“, Съседи: 62075.888.9901, 62075.742.293, 62075.742.331, 62075.742.333, АОС № 

2708/03.11.2009 г., който имот по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с Решение № 

88 от 06.07.2004 год. на ОбС Раковски, представлява поземлен имот с № 42.409, кв. 12, с площ 

502 кв.м.,  за който е отреден УПИ IX-125, 409, отреден за „Жилищно строителство“ с 

препоръчителна пазарна цена изготвена от лицензиран оценител в размер на 7 050 лева 

(седем хиляди и петдесет лева). 

 

4. Окончателният договор за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия 

имот общинска собственост, описан в т. 2 от настоящето решение да се сключи в 

четиримесечен срок от съставяне на нов акт за частна общинска собственост за споменатия 

имот. 

 

5. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи 

действия по изпълнение на настоящето Решение.  

           
 

МОТИВИ: С Решение № 310, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. на редовно заседание на 

Общински съвет – Раковски е дадено съгласие за промяна НТП на поземлен имот – публична 

общинска собственост с идентификатор № 62075.742.337, находящ се в гр. Раковски, Община 

Раковски, област Пловдив  по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК, местността „Геренча“, 

площ 501 кв.м.,  НТП „Пасище“. 

В тази връзка Комисия, назначена със Заповед № 5/17.05.2021 г. на Началника на ОСЗ- 

Раковски е извършила проверка на място в имота и е съставила Констативен протокол от 

18.05.2021 г. с решение за промяна Начина на трайно ползване на имот – поземлен имот с 

идентификатор № 62075.742.337, с площ  501 кв.м. от „Пасище, мера ” на „Др. вид зем.земя”. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: И преминаваме към Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № 

ОбС-316 от 14.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г.”  приета с Решение № 254 на Общински съвет – Раковски, взето с 

протокол № 16/28.01.2021 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на 

Сдружение „За Достоен Живот - Раковски“ върху помещения от сграда частна общинска 

собственост, находящи се в гр. Раковски, общ. Раковски. Г-н Ячев, моля за становище. 
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Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на Кмета на 

Община Раковски и предлага на Общинск съвет – Раковски да одобри учредяването на 

безвъзмездно право на ползване в полза на Сдружение „За Достоен Живот – Раковски“, но без 

учредяване на такова право на ползване върху санитарния възел и срока да е 10 години. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, коментари? Няма. Тогава преминаваме към 

гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 15      

Против: 0       

Възд.се: 6                           

 

 

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 – възд. се 

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 – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 381 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2021 г.”  приета с Решение № 254 на Общински съвет – Раковски, 

взето с протокол № 16/28.01.2021 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на 

Сдружение „За Достоен Живот - Раковски“ върху помещения от сграда частна общинска 

собственост, находящи се в гр. Раковски, общ. Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗОС, чл. 54, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат включени в раздел VI. „Учредяване 

право на ползване върху имоти частна общинска собственост“ на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 

254 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 16/28.01.2021 г. две стаи от 

Административна сграда състояща се от 4 етажа, находяща се в гр. Раковски – частна 
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общинска собственост, намиращи се на първия етаж, на сградата на бившето „АПК” за което 

е образувано УПИ V- 497 в кв. 144– състоящ се от 464 кв.м., с административен адрес: ул. 

„Детелина” № 2 по регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, актувана 

с Акт за частна общинска собственост № 792/05.07.2001 г., а именно: 

Стая № 7 (отдясно на входа) с площ от  33 кв. м.  

Стая № 8 (отляво на входа) с площ от 14 кв. м.  

 

2. Общински съвет – Раковски учредява безвъзмездно право на ползване върху две стаи 

(Стая № 7 (отдясно на входа) с площ от 33 кв. м., Стая № 8 (отляво на входа) с площ от 14 кв. м.) 

от Административна сграда състояща се от 4 етажа, находяща се в гр. Раковски – частна 

общинска собственост, намиращи се на първия етаж, на сградата на бившето „АПК” за което 

е образувано УПИ V- 497 в кв. 144 –  състоящ се от 464 кв.м., с административен адрес: ул. 

„Детелина” № 2 по регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, актувана 

с Акт за частна общинска собственост № 792/05.07.2001 г., в полза на Сдружение „За Достоен 

Живот - Раковски“, ЕИК 17604****, със седалище и адрес на управление област Пловдив, 

община Раковски, гр. Раковски, ул. „Детелина“ № 2, и дава съгласие да бъде сключен договор 

за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години.  

 Ползвателят е длъжен, въз основа на споразумителен протокол, да плаща месечни 

суми за отоплителен сезон, ел. енергия, вода, поддръжка и ремонт на предоставената му 

площ.  

 

 3. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.            
 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило заявление с вх. № 26-3158-

3/15.06.2021 г. от И. П. Ч. – Председател на Сдружение „За Достоен Живот - Раковски“, ЕИК 

17604****, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, гр. 

Раковски, ул. „Д.“ № *, с което изразява желание Сдружението да ползва безвъзмездно две стаи 

и санитарно помещение в Административна сграда – частна общинска собственост, 

намиращи се на първия етаж, на сграда на бившето „АПК” представляващи стая № 7 с площ 

от 33 кв.м., и стая № 8 с площ от 14 кв.м. и санитарно помещение от 5,5 кв.м. – ситуирани в: 

ИМОТ УПИ V- 497, кв. 144 етаж I– ви състоящ се от 464 кв.м., отреден за  

„АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” състояща се от 4 етажа, с АОС № 792 от 05.07.2001 г., находящ 

се в гр. Раковски, с административен адрес: ул. „Детелина” № 2 по регулационен план на гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.  

Нуждата от тези помещения е поради дейността, която Сдружението осъществява – 

оказване на помощ и подобряване на живота на хората с увреждания и социално 

изолираните групи, за тяхната интеграция в обществото. Организиране на ежеседмични 

срещи с психолог, изработване на мартеници, дръвчета от маниста, дърворезба, както и други 

незабранени от закона дейности. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Десета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-317 от 

15.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване на 

задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за 

регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 421.5 - производствена и складова 

дейност, Склад за строителни и отоплителни материали в поземлен имот с идентификатор 

62075.421.5 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г., масив 421, местност 

Джевирка в землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив. Г-н 

Мандраджйиски, Вие сте наред за становище. 
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Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря, г-н Председател! Комисия ТСУ разгледа 

предложението на Кмета на Община Раковски и със седем гласа „За“ предлага на Общински 

съвет да приеме предложението на Кмета. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, коментари и становища? Няма. В 

такъв случай преминаваме към гласуване на Десета точка от Дневния ред. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 15      

Против: 0       

Възд.се: 6                           

 

 

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 – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 382 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 421.5 – 

производствена и складова дейност, Склад за строителни и отоплителни материали в 

поземлен имот с идентификатор 62075.421.5 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г., масив 421, местност Джевирка в землището на град Раковски, община 

Раковски, област Пловдив. 

 

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

1 от ЗУТ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124б, ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ одобрява 

задание за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 421.5 – производствена и складова дейност, 

Склад за строителни и отоплителни материали в поземлен имот с идентификатор 62075.421.5 

по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г., масив 421, местност Джевирка в 

землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.  
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2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-

ПРЗ/ за образуване на УПИ 421.5 – производствена и складова дейност, Склад за строителни и 

отоплителни материали в поземлен имот с идентификатор 62075.421.5 по КККР, одобрен със 

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г., масив 421, местност Джевирка в землището на град 

Раковски, община Раковски, област Пловдив.  

 

Обхват: Поземлен имот с идентификатор 62075.421.5 по КККР, одобрен със Заповед № 

РД-18-788/06.11.2019 г., масив 421, местност Джевирка в землището на град Раковски, община 

Раковски, област Пловдив. 

Контактна зона: Поземлен имот с идентификатор 62075.400.18 – път II-56 Брезово – 

Пловдив с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Министерство на 

транспорта; поземлен имот с идентификатор 62075.421.4 – с НТП – нива, собственост на Петър 

Милков Иванчев; поземлен имот с идентификатор 62075.421.6 – с НТП – нива, собственост на 

Велко Георгиев Плачков; поземлен имот с идентификатор 62075.421.16 – с НТП – нива, 

собственост на Иван Милков Ночев и поземлен имот с идентификатор 62075.421.17 – с НТП – 

нива, собственост на Румяна Петрова Пенсова. 

   

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, чл. 45 от 

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи в цифров вид. 

 

3. 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 общинска администрация - Раковски е депозирано заявление с 

вх. № 94Н-01-8/02.07.2021 г. от инж. Н. А. К. – надлежно упълномощена от В. Г. П. относно 

одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за образуване на УПИ 421.5 – производствена 

и складова дейност, Склад за строителни и отоплителни материали в поземлен имот с 

идентификатор 62075.421.5 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г., масив 421, 

местност Джевирка в землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.  

 

Към заявлението са приложени следните документи: 

 

- Пълномощно от В. Г. П.; 

- Скица-предложение към задание за изработване на ПУП-ПРЗ; 

- Задание за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ; 

- Скица на поземлен имот № 15-71440/27.01.2021 г.; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 57, том II, рег. № 1987, 

дело № 248 от 15.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията – град Пловдив с вх. рег. № 

30181/15.10.2019 г., акт № 183, том 83, дело № 17005/2019 г.; 

- Решение №4 от 21 май 2021 г. на Министерство на земеделието, храните и горите, 

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Единадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-318 от 

15.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно допълнение на 
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Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. от редовно заседание на общински съвет – 

Раковски. Г-н Мандраджийски, моля за становище. 

 

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

предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет допълнение на 

Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. Общински съвет разрешава изработването 

на проект за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия 20 kV за 

електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти“ с местонахождение – село Белозем, 

поземлен имот № 03620.43.158, ЕКАТТЕ: 03620, община Раковски. За реализирането на проекта 

е необходимо новопроектираният електропровод да премине през имоти - общинска 

собственост.  

 Горното налага необходимост от даване на предварително съгласие – на осн. чл. 21 ал. 

1 от ЗОЗЗ, при спазване на изискванията на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

 В Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. на общински съвет -  Раковски е 

пропуснато да се даде предварително съгласие, каквото е необходимо, съгласно 

процедурите по ЗУТ, тъй като изисква учредяване на право на преминаване през следните 

имоти – общинска собственост: поземлен имот № 03620.42.110 с НТП – напоителен канал – 

публична общинска собственост, поземлен имот № 03620.42.133 с НТП – за селскостопански, 

горски и ведомствен път – публична общинска собственост, поземлен имот № 03620.42.132 с 

НТП – полски път – публична общинска собственост.  

  Изложеното обосновава необходимост от допълване на Решение № 297, взето с 

Протокол № 19/31.03.2021 г. в посочения смисъл, с цел законосъобразно процедиране на 

преписката.  

 Налице са основанията по чл. 60 ал. 1 от АПК за допускане на предварително 

изпълнение на настоящото решение. Искането касае одобряване на ПУП-ПП на трасе за 

кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти“ за складов обект 

– частна собственост  - „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД. Обезпечаване на работния процес 

на Дружеството чрез електроснабдяване на обекта се приема, че е изцяло в интерес на 

гражданите – работници и служители, които осъществяват трудова дейност за Дружеството. По 

този начин ще се гарантира обществения интерес чрез недопускане на лица, без възможност 

да реализират трудово възнаграждение. Наред с това, ще се благоприятства икономическото 

развитие и инфраструктура в община Раковски. Следва да се отчете и обстоятелството, че 

Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. на общински съвет - Раковски е влязло в 

законна сила, с него е дадено разрешение за изработване на проект за ПУП, а настоящото 

решение е допълващо необходимото съдържание.  

 Горното обоснова извод за наличие на 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: Благодаря Ви, г-н Мандраджийски! Колеги, това са мотивите към 

предложението, които по-скоро конкретизират промяната и за това бяха изчетени, защото те са 

необходими за по-прецизното оформяне на решението. Така че гласуваме предложението с 

мотивите, които г-н Мандраджийски изчете току що. Имате ли коментари или становища? Няма. 

В такъв случай гласуваме Единадесета точка от Дневния ред. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 1                           
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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 – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

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 

 

/Поради допусната грешка при гласуване в системата за електронен вот, г-н 

Йосиф Ячев коригира гласуването си от „Против“ на „За“/ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 383 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Допълнение на Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. от редовно 

заседание на общински съвет – Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване 

изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ 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 допълва Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 

г. от редовно заседание на общински съвет – Раковски като изменението се изразява в 

следното:  

 

Създава се нова точка – 4 със съдържание: 

 

4. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Раковски, трасето на новопроектирания 

електропровод да премине през следните имоти – общинска собственост: поземлен имот № 

03620.42.110 с НТП – напоителен канал – публична общинска собственост, поземлен имот № 

03620.42.133 с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска 

собственост, поземлен имот № 03620.42.132 с НТП – полски път – публична общинска 

собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и 

чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

4.1 Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две 

години, считано от влизане в сила на настоящото решение. 

 

Обхват: Поземлен имот № 03620.43.158, ЕКАТТЕ: 03620 – за друг вид производствен, 

складов обект, местност „Саите“, землището на село Белозем, община Раковски, частна 

собственост – „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД и поземлен имот № 03620.42.132 с НТП – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост – община 

Раковски, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив за захранване на 

имот – 03620.43.158 - за друг вид производствен, складов обект, местност „Саите“, землището 

на село Белозем, община Раковски. 
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Контактна зона: Поземлен имот № 03620.42.110 с НТП – напоителен канал – публична 

общинска собственост, поземлен имот № 03620.42.133 с НТП – за друг вид производствен, 

складов обект – публична общинска собственост. 

 

2. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето 

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

 

 3. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ настоящето решение подлежи на обжалване чрез 

общински съвет – Раковски пред Административен съд – Пловдив в 14-дневен срок от 

съобщаването му.           

 

 

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

№ 26-529-21/12.05.2021 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, относно процедиране на проект 

за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за кабелна линия 20 kV за електрозахранване 

на „Завод за електрокомпоненти“ с местонахождение – село Белозем, поземлен имот № 

03620.43.158, ЕКАТТЕ: 03620, община Раковски. 

 Към заявлението са приложени следните документи:  

- Съгласувателно становище с рег. индекс: 95-Е-484/05.04.2021 г. на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД; 

- Съгласувателно становище с изх. № 23373/22.03.2021 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – град Пловдив; 

- Съгласувателно становище на „А1“ ЕАД; 

- Решение № 297, взето с протокол № 19/31.03.2021 г. от заседание на общински съвет 

- Раковски; 

- Нотариален акт за учредяване на право на строеж на енергийни обекти № 155, том 

I, рег. № 1810, нотариално дело № 155 от 02.04.2021 г., вписан в Служба по 

вписванията – град Пловдив с дв. вх. рег. № 10340/02.04.2021 г., вх. рег. № 

10543/02.04.2021 г., акт № 4, том 28, дело № 5505/2021 г.; 

- Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната 

мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 4388894 от 09.10.2020 г. ; 

 

С Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. общински съвет – Раковски 

разрешава изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП-ПП) на трасе за 

кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти“ с 

местонахождение – село Белозем, поземлен имот № 03620.43.158, ЕКАТТЕ: 03620, община 

Раковски. За реализирането на проекта е необходимо новопроектираният електропровод да 

премине през имоти - общинска собственост.  

 Горното налага необходимост от даване на предварително съгласие – на осн. чл. 21 ал. 

1 от ЗОЗЗ, при спазване на изискванията на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

 В Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. на общински съвет -  Раковски е 

пропуснато да се даде предварително съгласие, каквото е необходимо, съгласно 

процедурите по ЗУТ, тъй като изисква учредяване на право на преминаване през следните 

имоти – общинска собственост: поземлен имот № 03620.42.110 с НТП – напоителен канал – 

публична общинска собственост, поземлен имот № 03620.42.133 с НТП – за селскостопански, 

горски и ведомствен път – публична общинска собственост, поземлен имот № 03620.42.132 с 

НТП – полски път – публична общинска собственост.  

  Изложеното обосновава необходимост от допълване на Решение № 297, взето с 

Протокол № 19/31.03.2021 г. в посочения смисъл, с цел законосъобразно процедиране на 

преписката.  

 Налице са основанията по чл. 60 ал. 1 от АПК за допускане на предварително 

изпълнение на настоящото решение. Искането касае одобряване на ПУП-ПП на трасе за 

кабелна линия 20 kV за електрозахранване на „Завод за електрокомпоненти“ за складов обект 

– частна собственост  - „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД. Обезпечаване на работния процес 

на Дружеството чрез електроснабдяване на обекта се приема, че е изцяло в интерес на 

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. 32 
 

гражданите – работници и служители, които осъществяват трудова дейност за Дружеството. По 

този начин ще се гарантира обществения интерес чрез недопускане на лица, без възможност 

да реализират трудово възнаграждение. Наред с това, ще се благоприятства икономическото 

развитие и инфраструктура в община Раковски. Следва да се отчете и обстоятелството, че 

Решение № 297, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г. на общински съвет - Раковски е влязло в 

законна сила, с него е дадено разрешение за изработване на проект за ПУП, а настоящото 

решение е допълващо необходимото съдържание.  

 Горното обоснова извод за наличие на 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: Преминаваме към Дванадесета точка от Дневния ред: Докладна записка 

с Вх. № ОбС-321 от 16.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно 

приемане на План за действие на Община Раковски към Стратегията за област Пловдив за 

равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г. Г-н Тотов, моля за 

становище. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа докладната, относно 

приемане на План за действие на Община Раковски към Стратегията за област Пловдив за 

равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г., чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, 

чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. И предлага на Общински съвет да приеме докладната с шест гласа „За“. 

Благодаря! 

 

/17:42 часа – от залата излиза г-н Йовко Николов/ 

 

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

В такъв случай преминаваме към гласуване.  

 

/17:42 часа – в залата влиза г-н Йовко Николов/ 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 2       

Възд.се: 5                           

 

 

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 – против 

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 – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 
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Р Е Ш Е Н И Е № 384 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на План за действие на Община Раковски към Стратегията за област 

Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 21, ал. 2 във връзка 

с чл. 20, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема План 

за действие на Община Раковски към Стратегията за област Пловдив за равенство, 

приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г. 

 

2. Неизменна част от настоящето проекторешение е Приложение № 1 - План за действие 

на Община Раковски към Стратегията за област Пловдив за равенство, приобщаване и участие 

на ромите за периода 2021 – 2030 г.. Съответното приложение остава отворено за актуализация 

в зависимост от потребностите на населението на община Раковски.  

           
 

МОТИВИ: В деловодството на общинска администрация – Раковски постъпи писмо с вх. № 06-

08-12/21.05.2021 г. на Областна администрация - Пловдив, чрез което се счита за необходимо 

изготвянето и приемането на  План за действие на Община Раковски към Стратегията за област 

Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.. 

Ясно областният управител отбелязва в своето писмо, че Планът за действие следва да 

бъде в синхрон с Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване 

и участие на ромите 2021 – 2030, разработена от Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси (НЕССИВ), както и със Стратегията на област на 

Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г..  

План за действие обективира волята на Община Раковски за решаване проблемите на 

различните етноси и други социално уязвими групи. Общинския план за действие допринася 

за изпълнението на Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030, както и Стратегията за област Пловдив. 

 

 

* * * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

О Б Щ И Н А   Р А К О В С К И 

 

 

 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
НА  

ОБЩИНА РАКОВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРАТЕГИЯ НА 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И 

УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ ЗА ПЕРИОДА  

2021-2030Г. 

 
 

I. Въведение 

Планът за действие на Община Раковски определя и планира задачите и усилията на 

местната власт и общността, към проблемите на маргинализираните групи. В плана за 

действие са залегнали изискванията на нормативните актове, регламентиращи видовете 

услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им. Той e неразделна част от 

Стратегията на Област Пловдив за равенство, приобщаване и участие и се основава на 

приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната 

стратегия на Република България за равенство приобщаване и участие на ромите (2021- 

2030). 

Изпълнението му е насочено към: 
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 Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от 

социална подкрепа; 

 Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи; 

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си; 

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение. 

 Равенство на маргинализираните общества като ромите във всички сфери на 

обществения живот 

 Приобщаването на маргинализираните общества като ромите в учебния процес  

 Участието на маргинализираните общества като ромите във всички аспекти на 

културния, трудовия и обществения живот.  

 

II. Актуално състояние 

 

Според данните от преброяването на населението на Република България 2011г. 

етническата структура на Община Раковски е следната: 

 

 % 

Българска 92,14 

Турска 0,41 

Ромска 7,06 

Друга 0,17 

Не се самоопределя 0,22 

Общо 100 

 

 
  

От данните поместени в таблицата и от представената по-долу графика е видно, че над 

92% от населението се определят като българи. Следващата по големина етническа група са 

лицата които се определят като роми – 7,06%, след което турци – 0,41%. 

 Разпределени по възрастов признак данните изглеждат по следния начин:  

 

Етническа 

група 

Общо 0 -  

9 

10 - 

19 

20 - 

29 

30 - 

39 

40 - 49 50 -

59 

60 - 

69 

70 - 

79 

80 

+ 
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Българска 23420 1799 2201 3217 3069 3277 3341 3068 2507 941 

Турска 105 12 14 16 20 9 16 15 2 1 

Ромска 1793 403 361 351 269 198 127 57 22 5 

Друга 45 2 2 3 9 11 9 6 3 0 

Не се 

самоопределя 

60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 25423 2276 2578 3587 3367 3495 3493 3126 2534 947 

 

 
 

 От данните в таблицата и графичното им представяне впечатление прави намаляващия 

тренд на населението от българската етническа група (от 0 до 9 – 1682; 10 до 19 – 2058; 20 до 29 

– 3008) и устойчиво нарастващия тренд на населението от ромската етническа група (от 0 до 

9 – 377; 10 до 19 – 338; 20 до 29 – 329 и т.н). От следващата графика е видно, че тенденциите в 

Община Раковски са сходни на тези за Област Пловдив. 

 

 

 
 

III. Образование 

 

 Община Раковски разполага с добре развита образователна структура- 

функционират 6 детски градини, 6 основни училища и 2 професионални гимназии.   

На територията на гр. Раковски са позиционирани 4 обединени детски заведения /ОДЗ/, 

две основни училища и 1 професионална гимназия, в с. Белозем и с. Стряма са разположени 

по едно основно училище и една целодневна детска градина, като в с. Белозем има и 1 

професионална гимназия, с.Чалъкови има едно основно училище, а в с. Шишманци е 
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разположен и филиал на ЦДГ Синчец – с. Белозем. Две от основните училища в общината са 

средищни- в с. Стряма и с. Белозем, което е предпоставка за по-пълното обхващане на 

учениците в населените места в които няма никаква образователна институция, а именно 

Момино село и Болярино. 

В част от училищата за разнообразяване и допълване на основната дейност се работи 

по няколко проекта- Схема “Училищен плод” на Министерство на земеделието и храните, 

Проект подкрепа за успех, Еразъм и Еразъм +. 

 През 2011г. стартира проект на стойност над 5,5 милиона лева финансиран от 

„Европейския фонд за регионално развитие” чрез Оперативна програма „Регионално 

развитие” целящ внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура и по-конкретно саниране на училищата и детските градини, подмяна на 

дограма, подмяна на котли, ремонт на отоплителната система, внедряване на възобновяеми 

енергийни източници и др., като по този начин учебните и възпитателните заведения ще 

придобият един нов европейски облик  и условията за работа и обучение в тях ще бъдат 

многократно подобрени. През 2013 г. проектът беше завършен успешно. 

През 2021 г. бе разширена базата на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски като бяха 

построени четири нови класни стаи.  

  

В следващите таблици е представена информация за броя на учениците в Община 

Раковски разпределени по училища и класове, както и за децата, посещаващи детските 

градини. 

 

    

 

 

 

 

 

  

БР. ДЕЦА 

ЯСЛЕНА 

ГРУПА 

3-4 

ГОДИШНИ 

ПОДГОТВИТЕЛНА 

ГРУПА 

ОБЩ 

БРОЙ 

ДЕЦА В 

ЦДГ/ОДЗ 

ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО 24 114 70 208 

ДЕТЕЛИНА 52 64 65 181 

ИГЛИКА 57 62 59 178 

УЧЕБНО 

ЗАВЕДЕНИЕ 

БРОЙ 

ДЕЦА 5 

И 6 Г. 

 

 

 

ОБЩ 

БРОЙ 

УЧЕНИ

ЦИ  

ПГ ПЕТЪР 

ПАРЧЕВИЧ   

376 

ПРОФЕСИОНАЛН

А ГИМНАЗИЯ ПО 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО   

166 

ОУ ХРИСТО 

БОТЕВ-Р-СКИ 20 

642 

ОУ ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ 38 

548 

ОУ ГЕО МИЛЕВ-

БЕЛОЗЕМ 46 

485 

ОУ ОТЕЦ 

ПАИСИЙ-

СТРЯМА 16 

254 

ОУ Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН-

ЧАЛЪКОВИ        38 

175 

ОБЩО ЗА 

ОБЩИНА 

РАКОВСКИ 158 

2646 
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ПЪРВИ ЮНИ 31 55 59 145 

РАДОСТ 26 62 60 148 

ЦДГ СИНЧЕЦ С ФИЛИАЛ 19 74 85 178 

ОБЩО: 209 431 398 1038 

     

 

През 2020 г. в Община Раковски бе изпълнен проект „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализираните общества като ромите“. Проектът целеше да  интегрира 

маргинализираните общества като ромите по такъв начин, че да придобият трудови, 

ученически, хигиенни и междуличностни навици. Проектът бе насочен не само към децата, но 

и към техните родители. Финансирането на проекта се осъществи по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. Към настоящия момент Община Раковски продължи 

реализирането на проекта, чрез собствени средства като запази броя на медиаторите, които 

работят в центровете.  

В община Раковски работят 2 здравни и 2 образователни медиатора.  

 

 

 

IV. Здравеопазване 

 
Териториална организация на здравеопазването  

 

 След стартиралата реформа в здравеопазването през 2000 г.  здравеопазването на 

територията на Община Раковски се организира в следните структури: 

• Общинска болница Раковски е преименувана в “МБАЛ -Раковски”ЕООД 

/Многопрофилна болница за активно лечение/, обслужваща  населението и на съседната 

община – Община Брезово. 

•  Селските здравни служби са трансформирани в индивидуални практики за първична 

медицинска помощ.  

•   В град Раковски е изградена  групова практика за първична медицинска помощ.  

• Сформирани са индивидуални практики за първична стоматологична помощ в 

населените места на общината.  

 

Всички амбулатории за индивидуална и групова първична медицинска помощ са 

настанени в общински сгради с договор за наем, според Закона за лечебните заведения, 

оборудвани с медицинска техника, съгласно изискванията на споменатия  закон. 

 
 Доболнична медицинска помощ 

 

 Първична извънболнична медицинска помощ се осъществява от една групова практика 

„Света Анна” в гр. Раковски и  дванадесет практики за Първична медицинска помощ - четири 

в кв. Секирово - град Раковски, в село Белозем – две, в село Чалъкови – една, в село Шишманци 

– една, в село Момино село – една и в село Стряма – три.  

В амбулаториите за извън болнична помощ работят 29 човека,  от които 11 лекари и 14 

медицински  сестри. В амбулатории за групова практика  работят 17 човека, от които 10 лекари 

и 6 медицински  сестри.  

  
Специализирана медицинска помощ 

 Осъществява се от Медицински център “Света Елисавета“ ООД, който е напълно частна 

собственост. Той е позициониран в град Раковски, филиалите му са разположени в съседния 

град Брезово и село Белозем. В състава му работят 27 лекари с различни медицински 

профили. Всеки един от тях е с призната специалност.  

В “Света Елисавета” в съответствие със съвременните изисквания за водене на 

медицинска документация е създадена организация за електронно попълване на здравни 

досиета, достъпни за пациента чрез лекаря.  
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Кабинети 2021г 

Вътрешен 2 

Кардиологичен 2 

Ендокринологичен  2 

Педиатричен 2 

Хирургичен 2 

Акушер-

гинекологичен 

2 

Очен 2 

УНГ 2 

Неврологичен 2 

Психиатричен 2 

Дермато-

венерологичен 

1 

Паразитологичен 1 

Пулмологичен 2 

Урологичен 1 

Физиотерапевтичен 3 

Анестезиологиен 1 

   

 
Стоматологична помощ 

 

 Стоматолозите сформираха индивидуални практики за първична стоматологична 

помощ общо 17 на територията на цялата община. От тях 8 са разположени в населените 

места и 9 са позиционирани в град Раковски. 

 
 Лекарствоснабдяване  

 

 Град Раковски разполага със 7 регистрирани аптеки и 5 дрогерии – частна собственост. 

В селата Белозем и Стряма има по 2 аптеки. Всички аптеки работят по договор с НЗОК. В 

останалите села няма аптеки. В цялата община няма денонощна аптека. 

   
Болнична медицинска помощ 

 

 Осъществява се от  Многопрофилна болница за активно лечение “МБАЛ – Раковски “ 

ЕООД – 100 % общинска собственост. Към 2016 г. в нея работят 16 лекари на постоянен трудов 

договор. От тях на 8- часов работен ден са 13 , а на 4- часов работен ден- трима, подпомагани 

в дейността си от 31 медицински сестри. Четирима от лекарите са местни кадри, а останалите 

са приходящи.  

Болницата разполага с 65 болнични легла в 6 отделения – Вътрешно отделение, Детско 

отделение, Неврологично отделение, Отделение по физикална терапия рехабилитация, 

Рентгеново отделение и Клинична лаборатория.  

Медицинските услуги, които предлага МБАЛ –Раковски са следните: 

- рентгенографии; 

- ехографии; 

- ехография на млечна жлеза (ултразвукова диагностика- УЗД); 
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- скенер; 

- електромиография (ЕМГ); 

- остеоденсидометрия. 

Непосещението редовно на женска консултация е тенденция по отношение на 

бременността. Бременните жени се картотекират три или два месеца преди раждане, което 

ги поставя в рискови групи бременности. 

Сериозна част от ромското население в общината  е неосигурено или с прекъснати 

здравно-осигурителни права, което възпрепятства провеждането на навременно и правилно 

лечение. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при 

дентален лекар.  

Първичните рискови фактори като лоши хигиенни условия, ниската здравна култура и 

бедността увеличават вероятността от възникване на заболявания. 

Все още може да се мисли за разнообразяване на списъка с медицински услуги 

насочени към нуждите на ромското население. 

Общината планира лекции по ранна хигиена, ранна бременност, предпазване от 

нежелана бременност и др., като за целта засилва сътрудничеството с личните лекари и 

взаимодействието им с училищата и детските градини. Предвидени са дни за имунизации, 

особено за децата от ромската махала ,в които прегледите и имунизации да се извършват на 

място.  

 

V. Жилищни условия 

 

В Община Раковски са позиционирани 7 населени места- гр. Раковски, с. Стряма, с. 

Момино село, с. Чалъкови, с. Белозем, с. Болярино, с. Шишманци. В тях има зони с 

концентрация на ромско население в така наречените  сегрегирани зони (гета). В  зоните 

живеят предимно ромски семейства- прибилизително 3400 жители с около 400 бр. жилищни 

имоти.Незаконните постройки в тези зони е около 90 %. Приблизителният брой на трайно 

обитаващите незаконни постройки в тези зони е около 3200 души. Местоположението на тези 

зони  е в част от квартали на  съответното населено място, намиращи се в регулация,  но във 

всички случаи има и допълнително незаконно строителство, извършено извън регулацията на  

гр.Раковски и кметствата (в земеделска земя). Освен засегнатите общински земеделски земи 

са засегнати и  частни земеделски земи.  

   Община Раковски към момента няма и общ устройствен план. Сегрегираните зони(гета)  

имат  изготвени подробни устройствени планове  на част от гетата след промяна 

предназначението на общинските земеделски земи в  различните населени места, както и 

кадастър. 

Към момента Община Раковски е инициирала  промяна  предназначението на общински 

земеделски земи в кметство Момино село, кметство Стряма, кметство Шишманци за 

включването им в регулация с цел изготвяне на  подробни устройствени планове за 

образуване на жилищни парцели  ориентировъчно  150 бр. имота за изграждане на 

социални жилища от ромските семейства.Публичната инфраструктура в  урегулираните  

ромски квартали  на гр.Раковски като ток, водоснабдяване и канализация е изградена, а в 

кметствата на общината само частично ток и вода без канализация. 

Прездизвикателствата пред Общината в процеса за подобряване на условията в 

сегрегираните зони са незаинтересованост от страна на ромските семейства, трудната 

комуникация, липсата на желание да узаконят местоживеенето си като закупят  отредените 

парцели по преференциални цени. 

 

VI. Заетост и безработица 

 

 Съгласно данни, предоставени от Дирекция „Бюро по труда”        гр. Раковски общия 

брой на безработните лица самоопределили се като роми е следния: 
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Година  Безработни лица от 

ромски произход 

2015  232 

2016 334 

2017 558 

2018 360 

2019 716 

2020 721 

 

 Данни за включените в програми и мерки за заетост лица от ромски произход са 

представени по долу: 

по данни от дирекцията броя на безработните лица от ромски произход са 721. Във 

връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 и десетилетието на ромското включване 2005-2015 г., включените в заетост 

роми през 2015 г. са 243 безработни лица, като от тях: 

-208 лица – устроени на първичен пазар на труда; 

-35 лица включени в програми и проекти.  

VII. Култура и спорт 

В Община Раковски дейностите в областта на културата се осъществяват от Община 

Раковски и девет читалища, разположени на територията й, а именно;  

- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -гр.Раковски-1908 г.” гр. Раковски; 

- НЧ „Честолюбие” гр. Раковски;   

- НЧ „Петър Богдан Бакшев-1909 Г.” гр. Раковски; 

- НЧ „Просвета” с. Белозем; 

- НЧ „Христо Ботев” с. Стряма; 

- НЧ „ Христо Ботев” с. Чалъкови; 

- НЧ „ Христо Ботев” с. Болярино; 

- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Шишманци; 

- НЧ „Петко Мандаджиев” с. Момино село. 

 

Община Раковски съвместно с читалищата организира културни събития, най-

атрактивни от които са: 

- Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри „Кукове” – Раковски; 

- „Винария” – Раковски; 

- Майски дни на културата; 

- Национален фолклорен фестивал „Слав Бойкин”; 

- Международен фестивал на Белия щъркел; 

- Фестивал на местните гозби – Моминска трапеза; 

- Ден на народните будители; 

- Коледно – Новогодишни празници и др. 

 

В момента на територията на общината функционират: 

 Представителен фолклорен ансамбъл “Слав Бойкин” при Народно читалище “Св.Св. 

Кирил и Методий” гр. Раковски със следните формации: 2 танцови състава; 3 певчески 

групи;  кукерски състав; индивидуални изпълнители, както школи по тамбура, гъдулка и 

театрална трупа. 

 Танцова школа „Тодорови“ – с. Белозем 

 Певчески групи: с. Чалъкови; с. Момино село, с. Шишманци, с. Стряма, гр. Раковски, 

кв. Секирово, с. Белозем. 

 Младежки танцов състав – с. Белозем; 

 Школи по рисуване и пеене  към НЧ „Просвета” с. Белозем 

 Детски и младежки танцов състав  към НЧ „Хр. Ботев” с. Стряма 

 Кукерска и маскарадна група към НЧ „Честолюбие” гр. Раковски 

 Детска вокална група и певческа група към НЧ П.Б. Бакшев” гр. Раковски 
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 Община Раковски организира ежегодно Общински спортен празник, в който участие 

взимат над 2000 жители на общината в различни спортове като футбол, волейбол, тенис на 

маса, тенис на корт, силов трибой, шах, табла, бридж, и др. 

 Друго интересно спортно събитие е ежегодния „Международен детски футболен 

турнир”, в който участие до момента са взимали отбори от ранга на Милан-Италия, Щутгарт-

Германия, както и националните лидери Левски, ЦСКА, Славия и др.  

VIII. Върховенство на закона и недискриминацията 

 Правата на гражданите са гарантирани от РУ Полиция – Раковски, обслужващо както 

Община Раковски така и Община Брезово. Територията на Община Раковски е разделена на 

три района с отговорни за районите полицейски инспектори.  

 От началото на 2016год . в общината е създадена и нова структура, а именно Общинска 

охрана, която следи за спазването на местните наредби и нормативни актове. 

 
ПРИОРИТЕТ 1 – ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

Отговорна 

институци

я 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. 

Повиш

аване 

на 

качеств

ото на 

образо

вание 

на 

децата 

и 

учениц

ите от 

етниче

ските 

малци

нства 

1.1 

Подпо

магане 

на 

деца, 

чийто 

майчин 

или 

семее

н език 

не е 

българ

ски 

1.1.1.Разработ

ване и 

въвеждане на 

програма за 

овладяване на 

български 

език. 

ОДЗ 

ОУ 

Община 

Раковски 

2021 – 2030  Не са 

необходими 

  Брой деца, 

за които се 

прилага 

организация

та 

Нова 

програма за 

овладяване 

на бълг.език 

        

2. 

Превен

ция на 

отпада

не от 

училищ

е на 

ромск

ите 

учениц

и 

  

 

 

2.1. 

Осигур

яване 

на 

обектив

ни и 

надежд

ни 

инстру

менти в 

систем

ата на 

предуч

илищн

ото и 

училищ

ното 

образо

вание  

2.1.2.Осигуряв

ане на 

редовна 

посещаемост 

и задържане в 

училищата 

чрез изготвяне 

на 

индивидуални 

програми за 

децата, 

застрашени 

от отпадане; 

ОДЗ 

ОУ 

Община 

Раковски 

 

2021 - 2030 Не  са 

необходими  

 

 Брой  

изготвени 

програми и 

обхванати 

лица 

3. 

Прилаг

ане на 

разноо

бразни 

форми 

и 

3.1. 

Подобр

яване 

на 

различ

ните 

модели 

3.1.1. 

Предоставяне 

на 

продължаващ

о 

професионал

но обучение 

МОН 

Работодат

ели 

Община 

Раковски 

 

2016 - 2020 50 000 лв. ОПРЧР, 

АСП, ДБТ 

 Брой 

обучени 

лица 
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програ

ми за 

работа 

с 

младе

жи и 

възраст

ни от 

ромск

и 

произх

од 

отпадн

али от 

училищ

е с цел 

тяхната 

реинте

грация 

на 

образо

вание 

 

 

 

за лица, 

навършили 16 

г. и 

ограмотяване 

на възрастни 

роми. 

 

4. 

Приоб

щаван

е и 

прием

ане на 

родите

лите- 

роми 

към 

образо

вателн

ия 

процес 

и 

засилв

ане на 

участи

ето им 

в 

училищ

ния 

живот.  

4.1. 

Повиш

аване 

на 

ангажи

мента 

на 

родите

лите и 

засилв

ане  

сътруд

ничеств

ото. 

4.1.1 

Ангажиране 

на родители 

на деца и 

ученици от 

етническите 

малцинства в 

училищни 

настоятелства, 

ученически 

парламенти 

или 

обществени 

съвети 

 

 

ОДЗ 

ОУ 

ПГ 

Община 

Раковски 

 

2021 - 2030 Не са 

необходими 

 Брой 

родители 

участвали в 

УН/ОС 

5. 

Усъвър

шенств

ане на 

образо

вателн

ите 

условия 

за 

качеств

ено 

образо

вание 

на 

квалиф

икацият

а на 

педагог

ическит

е 

специа

листи 

за 

взаимо

действ

ие в 

мултие

5.1 

Форми

ране 

на 

извънкл

асни 

форми 

за 

занима

ния по 

интере

си 

свърза

ни със 

съхран

яване 

на 

етниче

ската 

идентич

ности и 

популя

ризира

не на 

традиц

ионни 

танци, 

5.2.1 

Създаване на 

клуб на 

етносите 

и/или 

традиционнит

е занаяти към 

– читалище, 

училище и др.  

МОН 

Читалища 

ЦОП 

Община 

Раковски 

 

2021 - 2030 15 000лв. ОПРЧР Брой лица 

участници в 

дейностите 

Брой 

дейности и 

занимания 
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тническ

а 

образо

вателн

а 

среда.  

 

занаяти 

и 

обичаи 

 

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институци

я 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Пови

шава

не на 

здрав

ната и 

еколо

гична 

култур

а 

1.1 

Включв

ане на  

медиат

ори 

между 

общно

стта и 

здравн

ите 

работн

ици; 

 

1.1.1. Активно 

съдействие от 

страна на  

медиаторите 

в усилията на 

личния лекар 

за обхващане 

на 

бременните 

до четвърти 

месец на 

бременността 

чрез  здравния  

медиатор и 

повишаване 

на 

сътрудничеств

ото между 

институциите 

и НПО 

сектора в тази 

област. 

Лични 

лекари 

Община 

Раковски 

НПО в 

здравния 

сектор 

Здравен 

медиатор 

РЗИ 

2021 - 2030 Не са 

необходими 

  Брой 

обхванати 

бременни. 

Брой лица 

обхванати с 

дейности по 

кампании, 

обучения и 

др. 

Брой 

имунизиран

и деца 

  1.1.2. 

Провеждане 

на беседи с 

подрастващи 

и млади хора 

и техните 

родители за 

начините за 

предпазване 

от нежелана и 

ранна 

бременност 

Община 

Раковски 

НПО в 

здравния 

сектор 

Лични 

лекари 

Регионалн

а здравна 

инспекция. 

 

2021 - 2030 Не са 

необходими 

        - Брой 

обхванати 

млади хора 

и техните 

родители 

2.Под

обряв

ане 

на 

проф

и-

лактич

ните 

дейно

сти 

сред 

ромс

кото 

насел

ение 

2.1 

Разраб

отване 

и 

прилаг

ане на 

програ

ми за 

превен

ция на 

СПИН и 

„сексу

ално 

предав

ани 

инфек

ции” 

(СПИ)„

2.1.1. 

Активизиране 

дейността на 

отговорните 

институции и 

НПО сектора 

за издирване 

на деца без 

личен лекар и 

разясняване 

пред 

родителите им 

важността за 

регистриране

то им. 

Лични 

лекари 

Община 

Раковски  

НПО в 

здравния 

сектор 

Регионалн

а здравна 

инспекция. 

 

 

 

2021 - 2030 Не са 

необходими 

        -  

Брой 

обхванати 

лица с 

дейности по 

подобряван

е на 

профилакти

чните 

дейности. 
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превен

ция на 

ХИВ” 

чрез 

използв

ане на  

национ

ален  и 

регион

ален 

опит  

  2.1.2. 

Провеждане 

беседи и 

разговори с 

младите 

майки за 

значението на 

имунизациите 

и 

мотивирането 

им за 

редовното им 

прилагане, 

както и 

имунизацията 

за превенция 

на рак на 

маточната 

шийка.  

Лични 

лекари 

Община 

Раковски  

НПО в 

здравния 

сектор 

Регионалн

а здравна 

инспекция. 

 

2021 - 2030 Не са 

необходими 

        - Брой 

обхванати 

майки 

 2.2 

Разраб

отване 

и 

прилаг

ане на 

програ

ми за 

превен

ция на 

различ

ните 

заболяв

ания./и

нфекц

иозни,,

онколо

гични,х

роничн

и и др./ 

2.2.1. 

Провеждане 

на ранна 

диагностика и 

скринингови 

изследвания  

за превенция  

на  

онкологични  и 

хронични 

заболявания. 

Лични 

лекари 

НПО в 

здравния 

сектор 

Община 

Раковски 

Регионалн

а здравна 

инспекция. 

 

2021- 2030 Не са 

необходими 

ЦОП Брой 

проведени 

профилакти

чни 

прегледи. 

  2.2.2. 

Стимулиране 

създаването 

на 

извънкласни 

форми на 

здравно 

образование 

за ромските 

деца – 

клубове, 

спортни 

секции и др. 

 

 

Лични 

лекари 

НПО в 

здравния 

сектор 

 Община 

Раковски 

ОДЗ 

ОУ 

МОН 

Регионалн

а здравна 

инспекция. 

2021 - 2030 15 000 лв. ОП РЧР 

и 

делегиран

ите 

бюджети 

Проектно 

финансир

ане 

Брой  

създадени 

извънкласни 

форми 

 

Брой 

обхванати 

деца и 

ученици 

  2.2.3. 

Информиран

е на лица от 

Лични 

лекари 

2016 - 2020 Не са 

необходими 

        - Брой 

обхванати  

лица 
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ромска 

общност за 

здравноосигу

рителните им 

права и 

задължения, и 

за правата им 

като 

пациенти. 

НПО в 

здравния 

сектор 

 Община 

Раковски 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институци

я 

Времеви 

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. 

Подо

брява

не на 

жили

щните 

услов

ия, 

включ

ителн

о и на 

приле

жаща

та 

технич

еска 

инфр

астру

ктура   

1.1.Под

обрява

не на 

жилищ

ните 

условия 

в 

квартал

ите с 

ромск

о 

населе

ние 

1.1.1. 

Разработване 

на общинска 

програма за 

подобряване 

на жилищните 

условия в 

квартали с 

компактно 

ромско 

население     

НПО 

компетент

ни по 

посоченат

а сфера 

Община 

Раковски 

2021 - 2030 Не са 

необходими 

Общински 

бюджет 

Нова 

общинска 

програма 

  1.1.2 Оценка 

на нуждите от 

подобряване 

състоянието 

на ромските 

квартали по 

отношение на  

инженерната 

инфраструкту

ра     

 

НПО 

компетент

ни по 

посоченат

а сфера 

Община 

Раковски 

МРРБ 

2021 - 2030 20 000лв. Общински 

бюджет  

ПРСР 

Фактически 

резултати от 

оценката на 

нуждите  

 

  1.1.4 

Благоустроява

не на алейни 

мрежи, 

зелени площи 

и детски 

площадки; 

Община 

Раковски 

МРРБ 

Донори 

Частни 

инвеститор

и 

2021 - 2030 100 000 лв. Общински 

бюджет 

ПРСР 

Донори 

Европейск

и средства 

Брой 

новопостро

ени  детски 

площадки, 

атракционн

и и площ 

благоустрое

ни зони  

  1.1.5 

Подобряване 

състоянието 

на 

техническата 

инфраструкту

ра, 

асфалтиране 

на улици, 

изграждане 

на тротоари, 

реконструира

Община 

Раковски  

ПРСР 

2021 - 2030 50 000 Общински 

бюджет 

ПРСР 

Благоустрое

ни улици и 

тротоари – 

км. 
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не на Ви К 

мрежи; 

 

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Време

ви 

перио

д 

Финансиране 

     Средств

а  

Източник Индикатор

и 

1.Осигуряв

ане на 

достъп на 

ромите до 

пазара на 

труда и до 

различни 

инструмен

ти и 

инициативи 

за 

самостоят

елна 

заетост.   

1. 

1.Повишава

не на 

пригодностт

а за заетост 

и 

квалификац

ията на 

безработни 

роми 

1.1.1.Обучаване на 

младежи в 

професионални 

умения чрез 

стажуване; 

МТСП,АЗ,М

ОН в 

сътрудниче

ство с 

общината, 

частни 

компании 

2021 - 

2030 

50 000лв. Република

нски 

бюджет, 

ОП РЧР, ДБТ 

други 

донорски 

програми 

и проекти 

Брой 

обучени 

младежи  

  1.1.2.Включване на 

местното 

население при 

реализацията на 

инфраструктурни  п

роекти, 

благоустрояване, 

озеленяване и 

детски площадки; 

 

МТСП,АЗ,М

ОН в 

сътрудниче

ство с 

общината, 

частни 

инвеститор

и 

2021 - 

2030 

Не са 

необход

ими 

 Брой 

включени 

лица и 

наети 

лица 

  1.1.3.Стимулиране 

на икономическата 

инициатива сред 

хората от 

малцинствата за 

развиване на 

бизнес и 

производство; 

 

МТСП,АЗ,М

ОН В 

сътрудниче

ство с 

общината, 

частни 

компании, 

МЗХ. 

2021 - 

2030 

20 000 лв. Република

нски 

бюджет, 

ОП РЧР, 

други 

донорски 

програми 

и проекти 

Брой 

включени 

лица и 

само 

наети 

лица 

  1.1.4.Разработване 

на схеми за 

микрокредитиране 

на малък бизнес  

Община 

Раковски , 

НПО, 

Финансови 

и бизнес 

компании. 

2021 - 

2030 

Не са 

необход

ими 

 Брой 

включени 

лица и 

отпуснати 

микрокре

дити 

Създаване 

на 

социално 

предприяти

е 

Организира

не работата 

на 

социалното 

предприяти

е   

Разработване на 

социално 

предприятие 

Община 

Раковски  

2021 - 

2030 

50 000 лв. Проекти  Брой 

включени 

лица  

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Време

ви 

перио

д 

Финансиране 

     Средства  Източн

ик 

Индикатори 

1.Подобрява

не на 

ефективност

та на работа 

на 

полицейски 

служители в 

мултиетниче

ска среда 

при 

спазване на 

стандартите 

по правата 

на човека 

1.1.Повишава

не на 

квалификац

ията  за 

ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетничес

ка среда 

1.1.1 Запознаване 

и разясняване на 

Наредба №1 на 

Общински съвет 

за ред и 

сигурност. 

Община 

Раковски РУ 

Раковски  

Общинска 

охрана – 

Трафик 

СОТ 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

 Брой  

полицейски 

служители 

обучени да 

работят в 

мултиетниче

ска среда  

Брой беседи 

в ромските 

квартали 

  1.1.2.Превантивна 

работа на 

полицията и 

обществеността, 

съвместно 

планиране, 

работни срещи 

срещу 

разпространение

то на наркотици в 

кварталите със 

смесено 

население; 

Община 

Раковски РУ 

Раковски и 

представит

ели на 

общността. 

Общинска 

охрана – 

Трафик 

СОТ 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

- Брой 

работни 

срещи и 

лица 

участвали в 

тях 

конкретни 

резултати 

  1.1.3.Обучение по 

права на човека и 

права на детето в 

училище; 

Община 

Раковски 

РУП 

Раковски и 

представит

ели на 

общността. 

МОН 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

ЦОП  

ОУ  

ПГ 

Брой 

обучени 

лица 

Брой 

проведени 

обучения 

  1.1.4.Усилване на 

дейността на 

Общинската 

комисия за борба 

с 

противообществе

ните прояви на 

малолетни и 

непълнолетни 

деца  чрез 

включване на 

представители и 

Община 

Раковски РУ 

Раковски и 

представит

ели на 

общността. 

Общинска 

охрана – 

Трафик 

СОТ 

 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

 Брой 

обхванати 

лица и 

разрешени 

случай. 
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от общността или 

НПО в комисията; 

 

ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И СПОРТ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Време

ви 

перио

д 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Постигане на 

устойчивост в 

резултатите на 

културната 

интеграция на 

ромите и 

маргинализира

ните групи 

1.1. Да се 

постигне 

културна 

интеграц

ия на 

ромите. 

1.1.1.Реализира

не на 

образователна 

програма за 

правата и 

задълженията 

на общността, 

като 

равноправни 

граждани – 

листовки, 

дискусии, 

медийни 

продукти; 

Община 

Раковски 

МОН 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

ЦОП Брой 

направени и 

разпростран

ени 

 листовки, 

брой 

организиран

и дискусии, 

медийни 

продукти ; 

        

2.Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинствените 

общности; 

 

2.1 Да се 

постигне 

развитие 

и 

опазване 

на 

културнат

а 

идентичн

ост на 

ромите 

2.1.1. Да се 

създадат 

кръжоци по 

интереси в 

читалището за 

етническото 

население 

ОДЗ  

ОУ 

ПГ 

МОН  

НПО 

Читалища 

Частни 

инвеститор

и 

Представит

ели на 

общността 

2021 - 

2030 

Не са 

неоходим

и 

 Брой 

създадени 

центрове 

  2.1.2.Организир

ане и 

провеждане на 

концерти, 

творчески 

срещи и 

прояви с 

изтъкнати 

творци от 

етносите; 

ОДЗ 

ОУ 

ПГ 

МОН  

НПО 

Читалище 

 

2021- 

2030 

10 000лв. Общинск

и бюджет 

Делегира

ни 

бюджети 

ОП РЧР 

Частни 

капитали 

НПО 

Брой 

проведени 

мероприятия 

и брой на 

включени 

участници. 

  2.1.3.Организир

ане и 

провеждане на 

празници извън 

рамките на 

кварталите с 

етническо 

население; - 

Участие в 

празника на 

общината. 

ОДЗ 

ОУ 

ПГ 

МОН  

НПО 

Читалище 

 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

 Брой 

проведени 

мероприятия 

и брой 

обхванати 

лица 

  2.1.4.Издирване 

на талантливи 

деца от 

етносите и 

подпомагане 

на записването 

им в училища 

по изкуствата. 

ОДЗ 

ОУ 

ПГ 

МОН  

НПО 

Читалище 

 

 

2021 - 

2030 

Не са 

необходи

ми 

 Брой 

обхванати 

деца 
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Очаквани резултати в края на периода на Плана за действие очакваме: 

 Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация ; 

 Намалели отпадналите от училище ученици ; 

 Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците;  

 Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в кварталите; 

 Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора; 

 Намалена безработицата сред малцинствата; 

 Повишена професионална квалификация на младежи от малцинствата; 

 Намалена безработицата сред малцинствата с минимум; 

 Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в кварталите; 

 Подобряване на жилищните условия на целевата група; 
 

„План за действие на Община Раковски във връзка със стратегия на Област Пловдив за 

равенство, приобщаване, образование на ромите от Община Раковски 2021-2030г.” е отворен 

документ и подлежи на актуализация и допълване с  данни и мерки. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Тринадесета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-322 от 

16.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение за 

съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения за учебната 

2021/2022 година по реда на чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование. Г-н Тодоров, моля за становище. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, комисията разгледа 

предложението от Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски, то 

да бъде прието. Както следва и разрешава съществуването на паралелки с брой на учениците 

под минималния в ІV и V клас през учебната 2021/2022 г. в Основно училище „Д-р Петър Берон“, 

с. Чалъкови, община Раковски, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование като за това не са необходими 

допълнителни финансови средства. И възлага на Кмета на Община Раковски изпълнението на 

настоящето решение с пълно единодушие. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Тодоров! 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                           
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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 – 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 № 385 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Разрешение за съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно 

определения за учебната 2021/2022 година по реда на чл. 68, ал. 2 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 8 от Наредбата 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 8 от от Наредбата за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински съвет 

- Раковски: 

 

1. Разрешава съществуването на паралелки с брой на учениците под минималния в ІV и 

V клас през учебната 2021/2022 г. в Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, община 

Раковски, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование като за това не са необходими допълнителни 

финансови средства. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето решение.  

           
 

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е входирана Докладна от Ангел Петков Шиков 

- Директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Чалъкови, общ. Раковски за разрешение на 

съществуването на паралелки с брой на учениците под нормативно определения за учебната 

2021/2022 година:  

 

клас 

 

Действителен брой 

ученици за 2021/2022 

учебна година 

Разлика между минимален 

норматив и действителен брой 

ученици 
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К1 К2 К3 

IV 13 3 

V 13 5 

 

Налице е положително Становище по реда на чл. 68, ал. 8 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

от г-жа Антоанета Пакова – началник на Регионалното управление на образованието – гр. 

Пловдив.  

Допълнителни финансови средства извън определените по стандарти не са 

необходими съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Четиринадесета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-

323 от 16.07.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно Редовно 

годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив”АД от името на Община Раковски 

– акционер. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа докладната записка 

на Кмета на Община Раковски и предлага да се приеме предложението, относно 

определянето на д-р Иван Томбашки за представител на Общината за участие в годишно Общо 

събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив”АД на 12.08.2021 г. от 11:00 часа в заседателната 

зала на болницата. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Марушкин! Колеги, имате ли коментари, 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 
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Р Е Ш Е Н И Е № 386 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив”АД от името 

на Община Раковски – акционер. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общински съвет – Раковски определя  Д-р Иван 

Йосифов Томбашки, ЕГН 611016**** с адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, ул. “Т.” № * – за 

представител на Община Раковски, който да участва в редовното годишно Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД от името на Община Раковски – акционер, което ще се 

проведе на 12.08.2021г. от 11:00ч. в Заседателната зала на болницата, находяща се на адрес: 

гр. Пловдив, бул. „България” № 234, сектор „В”, етаж І, при обявения в поканата дневен ред, а 

именно:  

 

1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2020 година. 

 

2.  Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от 

регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от регистрирания одитор.  

 

3.  Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година – проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите  взема решение за разпределяне на печалбата на 

дружеството за 2020 година  по следния начин: 10 % (десет процента) от печалбата се 

разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за 

покриване на загуби от предходни години.  

 

4.  Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността 

им през 2020 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава 

от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.   

 

5.  Избор на регистриран одитор за 2021 година – проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 година.  

 

По всяка една от горецитираните точки в дневния ред на свиканото редовно годишно 

Общо събрание на акционерите, Общински съвет – гр. Раковски дава възможността на 

представителя си - Д-р Иван Томбашки, да гласува по своя преценка и усмотрение.           
 

 

МОТИВИ: Постъпило е писмо в Общинска администрация с вх. № П-418/06.07.2021 г. и Покана 

№ П-399/29.06.2021г. във връзка с провеждането на редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ “Пловдив” АД и определяне на представител от страна на Община 

Раковски. 
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* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Петнадесета точка от Дневния ред е: Предложение с Вх. № ОбС-324 от 

16.07.2021 г. от Татяна Серафимова Бакова - ВРИД Кмет на Община Раковски, относно 

определяне на представител и представяне  позицията на Община Раковски на насроченото 

за 25.08.2021 г. от 14:00 ч. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив. И 

отново, г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на 

Зам. Кмета на Община Раковски и предлага да се приеме същото, за изпращане на г-н 

Венцислав Чавдаров – Зам. Кмет на Община Раковски да представи позицията на Общината 

на насроченото 25.08.2021 г. от 14:00 часа извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциация ВиК ЕООД, гр. Пловдив. Благодаря Ви! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, становища, коментари? 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 № 387 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на 

насроченото за 25.08.2021 г. от 14:00 ч. извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вързка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 вр. с 

чл. 198в, ал. 4, т. 5, т. 9 и т. 10 от Закона за водите. 
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По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВРИД Кмет на Община Раковски 

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет - Раковски определя Венцислав Петров Чавдаров на длъжност 

заместник кмет на Община Раковски за представител на Общината в Асоциацията по 

Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив при невъзможност на кмета на община Раковски да участва 

в надлежно свиканото заседание.  

 

II. Общински съвет - Раковски упълномощава Венцислав Петров Чавдаров на длъжност 

заместник кмет на Община Раковски да участва лично и да гласува от името на кмета на 

Община Раковски в редовно свиканото заседание на извънредно събрание на Асоциацията 

по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, насрочено за провеждане на 25.08.2021 

г. от 14:00 ч. в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив, при 

обявения в Писмо с Вх. № 06-18-123/15.07.2021 г. от Ангел Стоев – Председател на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. 

Пловдив дневен ред, а именно: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Пловдив за 2022 г.  

2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026.  

3. Одобряване на Подробна инвестиционна програма – 2021 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.  

4. Други  

 

III. Общински съвет – Раковски упълномощава Венцислав Петров Чавдаров на длъжност 

заместник кмет на Община Раковски, да гласува в общото събрание съгласно настоящото 

решение като по въпросите, по които Общински съвет не е изразил изрично позицията си с 

настоящото – по своя преценка и усмотрение. 

           
 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило писмо с вх. № 06-18-123/15.07.2021 

г. от Ангел Стоев – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № АВК-02-65/15.07.2021 г.) във връзка 

с провеждането на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, 

насрочено за 25.08.2021 г. от 14:00 ч., което ще се проведе в заседателна зала № 300 в сградата 

на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:  

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация“ЕООД, гр. Пловдив за 2022 г.  

2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026.  

3. Одобряване на Подробна инвестиционна програма – 2021 г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.  

4. Други  

В тази връзка към писмото са приложени следните документи: Писмо с изх. № АВК-02-

55/03.06.2021 г. до кметовете на общините в област Пловдив и приложенията към него; Бизнес 

план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плвдив като ВиК 

оператор за периода 2022 – 2026 г.; Подробна инвестиционна програма – 2021 г. на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив. 
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По смисъла на Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по Водоснабдяване 

и канализация (ПОДАВиК) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив е юридическо лице, което отговаря за 

управлението, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения - публична 

държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху В и К оператора в 

област Пловдив. Органите на управление на Асоциацията са общо събрание (ОС) и 

председател, който е представителят на държавата (чл. 198в, ал. 3, т. 1 и т. 2 Закон за водите 

(ЗВ); чл. 6, т. 1 и т. 2 ПОДАВиК). Правомощията на ОС са изчерпателно изброени в чл. 198в, ал. 4 

ЗВ и Раздал II ПОДАВиК. Чл. 9, ал. 1 ПОДАВиК дефиринцира заседанията на Общото събрание 

като редовни и извънредни. Според ал. 2 на същия член редовно заседание се свиква веднъж 

годишно. ЗВ в чл. 198е, ал. 1 (ЗВ), както и ПОДАВиК в чл. 5, ал. 1, определят като членове на 

Асоциацията държавата и общините. Държавата в съответната обособена територия е 

представлявана от областния управител на областта (чл. 198е, ал. 2 ЗВ; чл. 5, ал. 2 ПОДАВиК). 

Общините, които са част от съответната област и формират съответната Асоциация по 

Водоснабдяване и канализация на обособената територия по силата на чл. 198е, ал. 3, пр. 1 

ЗВ, както и на чл. 5, ал. 5, пр. 1 ПОДАВиК са представлявани от кмета на общината. Чл. 198е, ал. 

3 ЗВ и чл. 5, ал. 5 ПОДАВиК поставят в правомощията на Общински съвет определянето на друг 

представител при невъзможност за участие в Общото събрание на кмета на общината. 

 

 

* * * 
 

 

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

Предложение с Вх. № ОбС-242 от 31.05.2021 г. от Анелия Францова Гечева - Общински съветник 

в Общински съвет – Раковски, относно учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ 

и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански 

инициативи“. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря! Комисията се запозна с предложението на г-жа Анелия 

Гечева и предлага да се приеме за обсъждане същото, относно учредяване на целеви фонд 

„Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и 

управлението на фонда. Благодаря! 

 

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

Добре. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 9      

Против: 1       

Възд.се: 11                           
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1. Рангел Георгиев Матански – възд. се 

2. Йосиф Серафимов Ячев – възд. се 

3. Любов Степановна Кориновска – възд. се 

4. Генчо Тодоров Тодоров – възд. се 

5. Пламен Йовков Марин – против 

6. Елена Иванова Узунова – възд. се 

7. Младен Минчев Мандраджийски – възд. се 

8. Деяна Анреева Загорчева – възд. се 

9. Светослав Стефанов Балабански – възд. се 

10. Юлиян Иванов Ночев – възд. се 

11. Петър Милков Антонов – за 

12. Стефан Самуилов Марушкин – за 

13. Петко Димитров Колев – за 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – възд. се 

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 № 388 

 
 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за 

организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6, и чл. 20 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК. 

 

По предложение на: Анелия Францова Гечева - Общински съветник в Общински съвет - 

Раковски 

 

 

НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА: 

 

1.  Учредяване целеви фонд „Граждански инициативи“, средствата и/или инвентара от 

който да се използват за извършване на дейности по облагородяване на междублоковите 

пространства, паркове  и зони за отдих на територията на община Раковски, съобразно 

Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ на 

Община Раковски. 

 

2.  Приемане Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд 

„Граждански инициативи“ на Община Раковски, приложен към настоящото предложение.           

 

 

МОТИВИ: Изработен е проект за Правилник за организацията, дейността и управлението на 

фонд „Граждански инициативи“, който определя  органите, реда и условията за отпускане 

на  средства по фонда. Фондът се учредява с решение на Общинския съвет. Средствата се 

осигуряват от общинския бюджет, като се предвижда ежегодно с приемането на бюджета на 

Община Раковски  да се определя и размерът на средствата, които формират бюджета на 

фонда. 

Междублоковите пространства, парковете и централните площади  в границите на град 

Раковски  и общината се поддържат от Община Раковски . Поради голямата им площ не 

винаги е възможно своевременното извършване на дейностите по облагородяването им. От 

друга страна облагороденото често става жертва на посегателства от страна на 

недобросъвестни граждани. 

Основната цел на създаването на Фонда и на предлагания нормативен акт е 

повишаване обществената ангажираност на гражданите на община Раковски  към 

заобикалящата ги среда като ги стимулира с личен труд да извършват дейности по 

облагородяване на междублоковите пространства и паркове. Следващата цел, която се 

поставя с предложения проект за нормативен акт, е ясно регламентиране на условията за 
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отпусканe на средствата и на взаимоотношенията между Община Раковски , като 

финансиращ орган и кандидатите за финансиране. Друга съществена цел е създаване на 

облекчени условията за кандидатстване и отчитане на финансирането. 

Правилникът предвижда отпускането на безвъзмездната финансова помощ за една 

инициатива до 300,00 лв., като е предвидено и предоставянето само на инвентар и/или 

инструменти, описани в приложение №1 към правилника, в случай, че не са необходими 

средства за извършване на дейността. Определени са допустимите и недопустимите за 

финансиране дейности. Допустими за финансиране са дейности по озеленяване, 

оформяне на цветни пространства, боядисване  и оформяне на зони за отдих в зелени площи 

– общинска собственост – междублокови пространства. Не се допускат разходи за 

предварителната подготовка на инициативата, рекламна дейност и популяризиране на 

инициативата, възнаграждения за извършената работа и закупуване на инвентар и/или 

инструменти – инструменти, косачки и пособия. Следва да се отбележи, че съобразно 

поставената цел е въведено ограничение на инициативите, които се финансират от Фонда. 

Съгласно чл. 9 от проекта за нормативен акт не се финансират: инициативи, за които веднъж 

вече е отпускано финансиране по този ред за период от 5 години; инициативи, свързани с 

благоустрояване на среда или обект, чиято собственост е различна от общинска, вкл. обекти 

в съсобственост с други организации, институции или физически лица и инициативи, свързани 

с религиозна или политическа дейност. Първото ограничение се очаква да симулира 

гражданите да опазват направеното със средства на Фонда. Последните две ограничения 

препятстват възможността публичните средства да се разходват за дейности, които не 

отговарят на целта на посочения проект. Не на последно място следва да се има предвид и 

нормата на чл. 5, ал. 3 от проекта за нормативен акт, според която безвъзмездната финансова 

помощ, отпускана от Фонда, не може да има за цел или резултат генерирането на приходи 

за кандидатстващия. 

Община Раковски  ще осигурява безвъзмездна финансова помощ от общинския 

бюджет за реализиране на дейности, без да се изисква доказване на собствен финансов 

принос от кандидатстващите лица. Средствата за прилагане на новата нормативна уредба 

ще се предвиждат ежегодно в общинския бюджет за съответната година. Инвентарът по 

Приложение № 1 ще бъде подсигурен от Община Раковски  чрез ОП ”БП” - Раковски 

Очакваните резултати от прилагането на правилника са чрез ясни правила, и облекчени 

условия за кандидатстване и отчитане на финансирането, да се повиши мотивацията на 

гражданите  на община Раковски  за кандидатстване и реализиране на дейности за 

облагородяване на междублоковите пространства, дейности по озеленяване, оформяне на 

цветни пространства, боядисване  и оформяне на зони за отдих в зелени площи  на 

територията на общината. 

Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА местното самоуправление се изразява в правото и 

реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно 

всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в 

сферата на благоустрояването. Общинският съвет е компетентен, в качеството му на орган 

на местното самоуправление, да определя политиката за изграждане и развитие на 

общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА. В изпълнение на 

своите правомощия общинският съвет е овластен да приема и правилници. В този смисъл 

проектът на нормативен акт е съобразен със Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, а оттам и с разпоредбите на „Европейската харта за местното 

самоуправление, ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995г. 

(ДВ, бр. 28 от 28.03.1995г.). 

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано 

от публикуването на интернет страницата на Общински съвет-Раковски. 

 

За приемане на решението е нужно мнозинство от 1/2 от общия брой на съветниците. 

На заседанието на Общински съвет Раковски, проведено на 22.07.2021 г., от общия брой 

съветници – 21, са присъствали 21 съветника. За взимане на решението е необходимо да са 

гласували „За“ – минимум 11 съветника, които в случая не са налице, поради което не може 

да бъде взето валидно решение по така направеното предложение.  
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* * * 

 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА  

ФОНД „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ 

НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 

 

 

Общи положения 

 
Чл. 1. Този правилник определя органите, реда и условията, по които се отпускат средства 

по фонд „Граждански инициативи“ на Община Раковски, наричан по-нататък „Фондът“. 

Допустимо е и предоставянето само на инвентар и/или инструменти, описани в приложение 

№1 към настоящия правилник, в случай, че не са необходими средства за извършване на 

дейността. 

Чл. 2. (1) Фондът се учредява с решение на Общинския съвет като средствата се 

осигуряват от общинския бюджет. 

(2) Ежегодно с приемането на бюджета на Община Раковски се определя и размерът на 

средствата, които формират бюджета на Фонда. 

Цел 

Чл. 3. Целта на създаването на Фонда е повишаване обществената ангажираност на 

гражданите на община Раковски  към заобикалящата ги среда като ги стимулира с личен труд 

да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства, паркове  и зони 

за отдих. 

Допустими дейности 

Чл. 4. (1) Допустими за финансиране са дейности по озеленяване, оформяне на цветни 

пространства, боядисване  и оформяне на зони за отдих в зелени площи – паркове общинска 

собственост и междублокови пространства. За извършване на същите дейности е допустимо 

и предоставянето на инвентар и/или инструменти. 

(2) Дейностите се извършват след предварително съгласуване от компетентния орган, в 

случай, че се изисква такова от законодателството на Република България. 

Размер на отпусканата субсидия. 

Чл. 5. (1) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за една 

инициатива, отпускана по реда на този правилник е до 300,00 лв. 

(2) Търсеното финансиране може да бъде до 100 % от общия бюджет на инициативата. 

(3) Безвъзмездната финансова помощ, отпускана от Фонда, не може да има за цел или 

резултат генерирането на приходи за кандидатстващия. 

Субекти. 

Чл. 6. За финансиране от фонд „Граждански инициативи“ могат да кандидатстват: 

1.  Физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на  Община Раковски 

, които към датата на подаване на заявлението нямат непогасени задължения към 

Община Раковски 

2.  Общо събрание на собствениците в режим на етажна собственост по смисъла на 

Закона за управление на етажната собственост. 
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Комисия по подбор на предложенията 

Чл. 7. (1) Дейностите по подбор на предложенията и разпределяне на средствата, 

предоставяни от Фонда, се извършват от комисия, назначена със заповед на кмета на Община 

Раковски.  Същата взема решения и за предоставяне или не на инвентар и/или инструменти. 

(2) Комисията се състои от пет члена, от които два представители на общинска 

администрация и трима  общински съветника, посочени съответно от кмета на Общината и 

председателя на Общинския съвет. 

(3) Членовете на комисията се определят за срок от една година, като могат да бъдат 

включени отново в състава на комисията в следващите години. 

(4) Комисията по подбор на предложенията: 

1. Разглежда и дава становище по всяко постъпило искане за финансиране и/или 

предоставяне на инвентар. 

2. Представя на кмета на Общината за одобрение предложените от комисията искания 

за финансиране и/или предоставяне на инвентар и/или инструменти. 

3. Осъществява контрол по изпълнение на одобрените инициативи, като одобрява 

протоколите от извършени проверки на облагородените терени. 

4. Обсъжда и дава становища по въпроси, свързани с финансирането по Фонда, с цел 

постигане на по-голяма ефективност и прозрачност. 

5. Съставя годишен отчет за дейността си, в който включва и обобщен отчет за 

изразходваните от Фонда средства и подпомогнатите от Фонда инициативи, подкрепен 

със снимков материал на облагородените зони. 

(5) Комисията заседава веднъж месечно при наличие на подадени заявления. По 

решение на комисията могат да се провеждат и извънредни заседания. Комисията не 

разглежда заявления за финансиране при изчерпване на определените средства от 

общинския бюджет за съответната година. 

(6) Комисията взема решения с обикновено мнозинство. 

(7) За проведените заседания на комисията се води протокол, който се обявява на 

официалната страница на Община Раковски. 

(8) Годишния отчет на комисията, заедно с отчета за изразходваните средства и 

подпомогнатите инициативи, се обявява на страницата на Община Раковски. 

Ред за отпускане на финансиране 

Чл. 8. (1) Кандидатите за финансиране на инициативи от Фонда подават заявление по 

образец /Приложение 2/ до Кмета на Общината, в което се посочват: 

1. Трите имена, постоянния или настоящия адрес и телефон за връзка на физическото 

лице кандидат. В случаите по чл. 6, т. 2 заявление подават от управителя/ите на етажната 

собственост, подали уведомление по чл. 46б от ЗУЕС, като посочват адреса на 

последната и телефон за връзка. 

2. Описание на инициативата, за която се иска финансиране и/или инвентар. 

3. Обща стойност на инициативата, посочена в български лева (ако е приложимо). 

4. Бюджет на инициативата, включващ подробно описание на разходите, необходими за 

реализиране на инициативата (ако е приложимо). Описанието следва да включва 

материал/консуматив, количество и цена. 

5. Инвентар и/или инструменти, необходим/и за осъществяване на инициативата със 

срок за ползване (ако е приложимо). Срокът за ползване, в случай на одобрение 

подлежи на корекция от страна на комисията по чл.7. 

6. Точното място, обект на облагородяване с посочване на гранични сгради и улици. 

7. Период и срок, в който ще се извършат дейностите по облагородяване. Срокът за 

изпълнение не може да надвишава 1 месец. Срокът за ползване на инвентар не може 

да надвишава 2 дни. 

(2) Към заявлението се прилага снимков материал, доказващ актуалното състояние на 

терена, за който се иска финансиране и/или инвентар и/или инструменти. 

(3) Допустими са разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за 

осъществяване на инициативата. 

(4) Не са допустими разходи за: 
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1. предварителната подготовка на инициативата; 

2. рекламна дейност и популяризиране на инициативата; 

3. възнаграждения за извършената работа и 

4. инвентар и/или инструменти – инструменти, косачки и пособия. 

Чл. 9. Не се финансират от Фонда: 

1. Инициативи, за които веднъж вече е отпускано финансиране по този ред за период от 

5 години. 

2. Инициативи, свързани с благоустрояване на среда или обект, чиято собственост е 

различна от общинска, вкл. обекти в съсобственост с други организации, институции 

или физически лица. 

3. Инициативи, свързани с религиозна или политическа дейност. 

Изпълнение на инициативите 

Чл. 10. В 14-дневен срок от одобряване на инициативата, кметът на Община Раковски или 

упълномощено от него лице, сключва договор с кандидата за предоставяне на средства от 

Фонд „Граждански инициативи“ и/или инвентар и/или инструменти. 

Чл. 11. (1) Кандидатите, чийто инициативи са одобрени за финансиране и са подписали 

договор, получават плащане в размер на до 300 лв. по заявената в договора банкова сметка 

на името на кандидата и в срок, посочен в договора. Плащането може да се извърши и в брой, 

на касата на Община Раковски  след представяне на подписан договор. 

(2) На одобрените кандидати се предоставя поискан от тях инвентар и/или инструменти, 

съгласно Приложение №1, с договор и приемо-предавателен протокол. Инвентарът и/или 

инструментите които са необходими за инициативата,  могат да се ползват по ред и в срок (не 

повече от 2 дни) определен от комисията по чл.7. 

Чл. 12. Изпълнението на инициативите следва одобрения график на дейностите и приключва в 

определения в договора срок. 

Отчитане на инициативите 

Чл. 13. Изпълнението на инициативите се отчитат съгласно условията и срока, определени в 

договора, като се подава отчет по образец (Приложение № 3), към който се прилагат 

документи/ фактури/ за извършени разходи  и/или снимки, удостоверяващи изпълнението на 

инициативата и размера на реално извършените разходи (ако е приложимо). 

Чл. 14. В седемдневен срок от получаване на отчета по чл. 13 определено от кмета лице 

извършва проверка на място за физическото изпълнение на инициативата и изготвя протокол, 

с който приема извършената работа. 

Чл. 15.(1) Кандидатът, който не представи необходимите документи и/или снимки пред 

Община Раковски, съгласно реда и условия за финансово подпомагане чрез фонд 

„Граждански инициативи“, или е изразходвал средствата неправомерно и не по 

предназначение, дължи връщането им. Същият се лишава от правото да кандидатства за 

бъдещо съфинансиране на инициативи от Фонда. 

(2) Инвентарът и/или инструментите се предоставя съобразно правилата на чл. 243-249 ЗЗД.     

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

СПИСЪК 

на инвентар, който се предоставя за реализиране на инициативи, финансирани от 

фонд „Граждански инициативи“ на Община Раковски 
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1. Роторна косачка 

2. Лопата – за прекопаване на храсти и нова растителност 

3. Мотика – за прекопаване на цветя и храсти 

4. Гребло – за събиране на окосена трева и шума 

5. Лозарска ножица – механична 

6. Ножица за жив плет механична – при наличие на жив плет 

7. Трион градински – за подрязване на храсти и висящи клони 

8. Поливни материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
От…………………………………………………………………………………………………..………………. 

с постоянен/настоящ адрес:……………………………………………………………………………… 

в качеството си на ………………………………………………………………………………..………….. 

/Физическо лице или Управител/Председател на УС на ЕС/ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

С настоящето кандидатствам за финансова помощ от фонд „Граждански инициативи“ 

и/или инвентар и/или инструменти за осъществяване на следната инициатива: 

1. Описание на инициативата:……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Обща стойност на инициативата:……………………………………………………………(ако е 

приложимо). 

3.Бюджет -точно описание на разходите за които се иска финансиране, необходими за 

реализиране на инициативата (ако е приложимо): 

  
материал/ 

консуматив 

мерна 

единица 
количество 

ед. 

цена 

Обща 

цена 

1.           

2.           

Забележка: Максималният размер на одобрени разходи за една инициатива, отпускана по 

реда на правилника е до 300,00 лв. 

4. Точно описание на обекта/имота на облагородяване: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

/разположение, граници на облагородявания терен/имот/ 

5. Инвентар и/или инструменти, необходим/и за осъществяване на инициативата със срок за 

ползване (ако е приложимо). 

Наименование Количество 
Срок (в 

дни) 

Период за ползване (от дата -до 

дата, ако е приложимо) 

        

        

Забележка: С подписване на заявлението кандидатът заявява, че е наясно, че срокът за 

предоставяне на инвентара не може да бъде по-дълъг от 2 дни и подлежи на корекция от 

страна на комисията по чл.7, като приема да изпълни инициативата при коригираните 

условия.   

6. Период и срок на изпълнение на дейностите по облагородяване: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Забележка: Срокът за изпълнение не може да надвишава 1 месец.Прилагам снимков 

материал за състоянието на обекта/имота. 

 

 

С уважение,                                                                                          Дата: 

……………………………………………. 

/име, подпис/ 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

ОТЧЕТ 

 

От…………………………………………………………………………………………………..…….. 

с постоянен/настоящ адрес:…………………………………………………………………………… 

в качеството си на ………………………………………………………………………………..…… 

/Физическо лице или Управител/Председател на УС на ЕС/ 

……………………………………………………………………………………………………. 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
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Представям в срок отчет по Договор № ……………………..за финансова помощ от фонд 

„Граждански инициативи“ и/или инвентар и/или инструменти за осъществяване на следната 

инициатива: 

1. Описание на инициативата:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………. 

2. Обща стойност на инициативата:……………………………………………………………(ако е 

приложимо). 

3. Реално извършени разходи -точно описание на разходите (ако е приложимо): 

  
материал/ 

консуматив 

мерна 

единица 
количество 

ед. 

цена 

Обща 

цена 

1           

2           

4. Описание на обекта/имота на облагородяване и извършените дейности: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Прилагам снимков материал за състоянието след реализация на инициативата на 

обекта/имота 

 

 

 

С уважение,                                                                                          Дата: 

 …………………………….                                                                       Съгласували:                                                                                                

/име, подпис/                                                                                       1. 

                                                                                                                 2. 

                                                                                                                 3. 

                                                                                                                 4. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Седемнадесета точка от Дневния ред е: Отпускане на еднократни 

помощи. Г-н Тотов, моля за становище. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря, г-н Председател! Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности” разгледа постъпилите молби и предлага на ОбС-Раковски да одобри отпускането 

на следните лица на еднократни помощи: 

 

1. И. Й. Л. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

2. А. Р. П. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 
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3. А. Р. М. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

4. И. И. Я. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

5. М. М. Д. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

6. Д. Н. Р. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

7. Й. П. Ч. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

8. Л. Й. Б. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

9. М. Г. И. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

10. М. Ч. Г. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

11. И. Я. М. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

12. П. С. К. - гр. Раковски - 200 /двеста/ лева. 

13. П. Б. Б. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

 

Благодаря, г-н Председател! 

  

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Тотов! Колеги, 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 № 389 
 

 

Взето с Протокол № 24/22.07.2021 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отпускане на еднократни помощи. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредбата за 

подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Раковски. 

 

По предложение на: Георги Николов Тотов – Председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” 

 

 

Р Е Ш И: 
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Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 

1. И. Й. Л., ЕГН: 480609**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № ***, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

2. А. Р. П., ЕГН: 910108**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. А. Р. М., ЕГН: 570527**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. М. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. И. И. Я., ЕГН: 620517**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. М. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. М. М. Д., ЕГН: 600724**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Н. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. Д. Н. Р., ЕГН: 380723**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ч. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

7. Й. П. Ч., ЕГН: 500703**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. К. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. Л. Й. Б., ЕГН: 430219**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. М. Г. И., ЕГН: 740902**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ц. Ц. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. М. Ч. Г., ЕГН: 630809**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. I № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. И. Я. М., ЕГН: 610212**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. М. Д. № ***, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

12. П. С. К., ЕГН: 650106**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Р. № **, в 

размер на 200 /двеста/ лева. 

 

13. П. Б. Б., ЕГН: 450928**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. К. Р. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

 

* * * 
 

 

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

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Г-жо Гечева, заповядайте! 

 

/17:53 часа – от залата излиза г-н Йовко Романов/ 
 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Първо искам да кажа, че предложението 

което направих беше по молба на граждани, коитото именно дадоха тази идея. Те искат да се 

включват, искат да бъдат активни и да помагат с каквото могат на Община Раковски. Бяха 

дошли при мен дори с подписка, която подписка аз Ви я връчвам, защото им обещах, че ако 

не се получат нещата с гражданския фонд и те не могат да се включват, поне Общината по 
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някакъв начин трябва да се грижи за парковете и за междуградските и междублоковите 

пространства. В действителност мястото по никакъв начин не беше обгрижвано, но те искат 

било то да бъде окосено или било то да се добавят нови съоражения, които децата да могат 

да ползват. На същото място няма пейка, няма никакво озеленяване, няма дървета и идеята 

наистина беше с най-добри чувства, за да могат и гражданите да се включват. Работата, която 

има Общината не е никак малко и предвид този факт беше предложението. Все пак 

естествено всеки е гласувал по съвест, може би така е било правилно. Но аз поех 

ангажимента да предам подписката и в нея, надявам се на база на нея да се погрижите за 

едно от тези пространства, които според гражданите има какво да се желае. Благодаря Ви, 

това е по първия мии въпрос. Не искам отговор, просто предавам това, което поех като 

ангажимент. Второто ми е по-скоро въпрос към г-н Чавдаров, защото миналата година той 

отговаряше за междуградския превоз Раковски – Пловдив. Предстои новата учебна година и 

дано децата ни наистина да бъдат на училище. По-скоро искам да попитам пак ли фирма 

Хеброс Бус ще обслужва, има ли договор? И също ще има ли подобряване на извозването, 

защото знаем миналата година, че имаше много проблеми. Имаше деца, които не успяха да 

отидат на първия учебен ден, имаше може би седмица-две проблеми. Автобуси, които не 

спираха въпреки, че имаше чакащи хора. Всички ги знаят тези проблеми, по тях искам отговор. 

Искам отговор и по въпрос възможно ли е по някакъв начин така да се организираме, че 

картите за пътуване да се закупуват от тук от Общината, а не родителите да са принудени да 

ги купуват от автогарата? Защото това също е едно неудобство за всички родители и за всички 

хора, които пътуват и си купуват карти. 

 

Г-н Рангел Матански: Тоест по инициатива на Общината да се закупят като комплект карти, а 

не от бюджета на Общината? 

 

Г-жа Анелия Гечева: С преговори и с разговори по някакъв начин да се стигне до този момент. 

В Общината има касиери, предполагам би могло да се случи по този начин. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не, абсурд. Ние не можем да бъдем, Общината е публичен орган и 

местен орган за самоуправление. Ние не можем да бъдем дистрибутор, на която и да е 

търговска фирма, дори осъществяваща и обществен превоз. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Съгласна съм, по този начин Общината може и да не може. Но Хеброс 

Бус имат финансов интерес, ако са те въобще да бъде тук и да извозва учениците. Съответно 

това е едно по-добро предлагане на услугата. И ако не са те, ако ще има процедура да се 

избира нова фирма това да бъдат едни от условията, които да бъдат поставени. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Чавдаров? 

 

Г-н Венцислав Чавдаров: Права сте, г-жо Гечева, че миналата година имахме доста проблеми 

особено със извозването на пътниците на Раковски с фирма Хеброс Бус, но това се случи 

поради ред причини. За щастие успяхме да овладеем проблемите смятам в адекватност, в 

този ред на мисли здраво се надявам тези проблеми да не бъдат относими към тази година. 

Това което се случва в транспорта, на миналата сесия доколкото си спомням Вие като 

Общински съветници приехте решение, с което да бъде произведена обществена поръчка. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Така, да. 

 

Г-н Венцислав Чавдаров: И то беше мотивирано в смисъл, че Областният управител на Област 

Пловдив към момента до Септември месец ни е разрешил да използваме така наречената 

спешна мярка. Поради простата причина, че в условия на КОВИД трудно успяхме да 

балансираме между превозвачите, за да може да договорим респективно условията на 

договорите свързани с превоза. Вероятно в рамките на Август месец, тъй като поръчката е 

почти готова оставаше само да произведем и вътреградската и вътреобщинската 

транспортни мрежи, които са факт от този понеделник. Вероятно през месец Август тя ще бъде 
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проведена респективно всеки, който има желание и би могъл да участва и е относим към 

критерии, които сме заложили в обществената поръчка ще участва, ще спечели един разбира 

се от участвалите и респективно той ще започне да обслужва общината от момента на 

сключването на обществената поръчка. Колкото предложението Ви, за това да бъдат 

продавани карти на територията на общината аз ще го отнеса към настоящия изпълнител. И 

ще се опитам да се консултирам с него дотолкова, доколкото бихме могли да намерим място 

заедно, в което той да ги предлага. Но това както правилно каза г-н Кмета не може да се случва 

от общинската администрация. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Ако мога да помогна, аз съм съгласна. Разполагам с помещение, в което 

бих могла да поема този ангажимент. 

 

Г-н Венцислав Чавдаров: Чудесно, благодаря Ви! 

 

Г-жа Анелия Гечева: И аз благодаря за отговора, когато имаме яснота ще очакваме 

информация. А имаме ли визия колко деца ще пътуват, за да имаме представа кога ще са 

необходими два автобуса? Имаше проблем миналата година с един на 06:10, който беше 

препълнен. 

 

Г-н Венцислав Чавдаров: Точно така, този проблем за щастие ще бъде отстранен. Тъй като към 

настоящия момент разбира се, не мога да претендирам за този, който ще спечели 

обществената поръчка. Но към настоящия момент сме обезпечили превоза на деца с г-н 

Дошков, тъй като сме договорили два автобуса на 06:10 и два автобуса на 13:40, които са 

отиващите ученици към Пловдив и респективно връщащите се от Пловдив. Така че за момента 

проблем със стартирането на извозването за учебната година, както Вие правилно отбелязахте 

да се надяваме, че децата ще бъдат на училище не би следвало да има. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Също ако позволите и аз мога да допълня, няма как и от къде да имаме 

информация, такава статистика няма колко деца ще пътуват с автобус. Нямам представа 

колко деца са приети в пловдивски училища, нямам и представа кое дете ще пътува 

самостоятелно бивайки карано от родителите му или ползвайки обществен транспорт. Няма 

как да разполагаме с тази информация. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Тя може да се набави тази информация, стига да… 

 

Г-н Павел Гуджеров: От къде по-точно? 

 

Г-жа Анелия Гечева: От училищата. 

 

Г-н Рангел Матански: Да дадем думата на г-н Антонов, той иска да сподели нещо. 

 

Г-н Петър Антонов: Много приказки се изговориха, проблемът в 06:10 е ясен. Ако е възможно 

към г-н Чавдаров и г-н Кмета, заложете го като точка или условие в търга, който ще проведе 

обществената поръчка, за да не се молим на никой – може или не може. Поне аз така 

разсъждавам. Два автобуса по същия маршрут, без да правим статистически проучвания и 

изследвания. Най-популярния автобус е да идат хората и на работа в Пловдив, тъй че не е нужно 

да проучваме само децата. Има и работещи, които го ползват. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Самият превозвач, ако позволите да допълня, миналият път когато се 

получиха как да кажа… тези несъответствия, самият той скърбеше жестоко, защото за него 

това е приход. И разбира се откликна много бързо пускайки втори автобус. 
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Г-н Венцислав Чавдаров: Колкото до юридическите условия това да бъде факт, г-н Антонов, това 

не би могло да бъде официално пуснато в обществената поръчка. Поради простата причина, 

че към сега действащото законодателство няма как между автобуси, които преминават през 

една и съща спирка да няма отстояние от половин час. Това е нещо, което трябва да бъде 

съобразено, така че и юридически условието не би могло да бъде поставено в обществената 

поръчка. 

 

Г-н Петър Антонов: Съгласен съм. Едно време беше така, аз съм по-голям от теб и имаше 

автобус на 06:40, което не е лош. Пак може да стигнат до училище или до работното си място 

навреме, но нека да го заложим да не го прехвърляте да не са два автобуса. На 06:40 пак 

става, нали за някакъв краен вариант като алтернатва. Иначе не ги знам сега, 06:10 после кога 

е другият без никакъв шанс. Това имам в предвид. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Колеги, аз преди да приключим ако няма други въпроси искам 

да взема отношение, г-жо Гечева, по първия Ви въпрос. Защото от момента, в който направихте 

Вашето предложение, ние с Колегите от общинска администрация четохме много подобни 

правилници и се чухме с много Колеги от общини, които ги прилагат. Най-големият проблем и 

аз го споделих с Вас е, че в публична общинска собственост каквато са зелените площи, 

паркове, площади няма как физически лица да поставят съоражения. Това е публична 

общинска собственост и е със специален режим и специална закрила и това беше най-

големият проблем. Коментирали сме го с Вас, аз лично проведох няколко разговора и винаги 

съм насърчавал гражданската инициативност. Точно поради тази причина създадохме 

младежка медия от всички училища в Община Раковски. Проведохме една инициатива, в която 

и Вие се включихте активно в парка между двата квартала, където точно това направихме 

боядисахме и ремонтирахме счупените пейки. Така че тези инициативи са прекрасни и те 

трябва да продължат, но и самата подписка е за изграждане на детска площадка, която може 

да реализира Общината. И аз даже бих Ви предложил заедно да работим по тази инициатива 

и да положим и доброволен труд, за да се случи. Това исках да кажа, аз смятам да приключа 

без повече коментари. 

 

Г-жа Анелия Гечева: И от моя страна един коментар, за да се защитя по някакъв начин. Защото 

в правилника, който съм предоставила е записано, че дейностите по подбор на 

предложенията предоставени от фонда се извършват от комисия. Тоест не е казано, че всеки 

безразборно на публична общинска собственост може да започне и да си сее каквото реши. 

Има комисия както съм го записала, която комисия евентуално щеше да одобрява тези 

инициативи и идеи на гражданите. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря! 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може би Рангел не се изказва разбираемо, аз ще опитам да го повторя. 

Не може някой да дойде у нас и да слага каквото поиска, публичната общинска собственост 

е публична общинска собственост и там не може частни лица, които и да са те да поставят 

каквото и да било. Дори разрешено от комисията. Има варианти, обаче не е този, който се 

предлага.  

 

Г-н Рангел Матански: Добре, благодаря за… 

 

Г-н Костадин Иванов: Къща циганска може да се направи, а следващата дата за сесия за 

Август кога е? 

 

Г-н Рангел Матански: Ами обявена е предния път и Ви е изпратен имейл. 

 

Г-н Костадин Иванов: Добре, айде чао. 

 

Г-н Рангел Матански: Имате ли други коментари, г-н Иванов? 

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. 70 
 

 

Г-н Костадин Иванов: Само колиби можем да правим, разбираш ли! 

 

Г-н Павел Гуджеров: На Вас сигурно Ви се отдават.  

 

Г-н Костадин Иванов: Да, да. 

 

/18:05 часа – от залата излиза г-н Костадин Иванов/ 
 

Г-н Рангел Матански: Явно, Колеги, някои си тръгнаха преди края на заседанието. Други 

въпроси имаме ли? Няма. 

 

Г-н Петър Антонов: Ами към двамата да кажа, обяснете го по-просто, за да се знае функцията 

на общинския съветник и механизмите които има. План-сметката за такса смет, за да бъда 

по-ясен на всички е ясно, ако не е ясно е разделена на три. Една от дейностите са точно тези 

обществените общи площи и т. н. Един общински съветник с приемането на бюджета на 

общината може да направи предложение, че иска градинката незнам си къде да бъде 

ремонтирана, озеленена, облагородена и т.н. И затуй винаги съм казвал, че общинският 

бюджет трябва във всичките си аспекти да се гледа поотделно поне като дейности. И там човек 

може да направи предложението си, защото има подписка за инициатива, Кметът ще се 

съгласи. Примерно ще каже „да, това ще го включим в бюджета“, гласуваме и приключваме 

темата. Също така всеки има право на контрол на информация от общинска администрация 

да види как се разходват примерно парите в тази част на общинския бюджет, на такси смет и 

както искате го разбирайте, за да се получат добре резултатите. Относно насърчаването на 

гражданските инициативи, определено сме се нагледали на всичките със собствен труд пред 

домовете си как се грижат за градинките, които е направила Общината. Начи не всеки път 

става с пари, това имам в предвид. Може да се направи една рекламна кампания, да се 

говори когато дойде време за бюджета или за актуализация, да се направят тези болни зони 

където нее облагородено, не е озеленено, няма пейка и да се случат нещата. Това е лично 

мнение. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли да добавя нещо? 

 

Г-н Петър Антонов: Макар, че съм гласувал „За“, сега пак ще гласувам „За“ ако го повторим. 

Искам гражданите да се включат по-активно в тези неща, обаче всички я знаем приказката „ми 

тя Общината да се оправя“, нали за сежаление. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Освен всичко друго, уважаеми дами и господа Общински съветници, 

когато е имало някакво искане към нас за пейка, за лампа, за нещо си – не знам някой от Вас 

да е бил върнат. Старали сме се винаги според възможностите си да съдействаме и няма 

защо този процес да бъде усложняван. Ако има искане към Вас, г-жо Гечева, както споделихте 

ето внесохте го предвидим в следващия бюджет, понеже лимита за паркови съоражения 

мисля, че го стигнахме. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, стигнахме го. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Нали, г-жо Бакова? 

 

Г-жа Татяна Бакова: Да. 

 

Г-н Павел Гуджеров: За следващия бюджет нищо не пречи това нещо да бъде предвидено, 

похвално за гражданската Ви позиция и организирането на тези хора. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Гечева, може ли само да допълня думите на г-н Антонов? Преди 

може би две години или три имаше една инициатива, с която Общината се опита да 
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стимулира гражданите да засадят пред своите къщи цветя и растителност. Ако не се лъжа или 

не се бъркам две инициатви имаше от цялата община, една от Раковски и една от Белозем, 

като едната от Белозем беше от училището. Подкрепям активността на гражданите с две ръце. 

Мога да споделя, че г-жа Бакова в края на миналата година, мисля че Ноември или Декември 

обиколиха с г-н Антонов всички детски площадки и прецениха къде трябва да се сложат детски 

съоражения и те вече са поставени. Също така ако отново не се лъжа, в момента г-н Антонов 

или г-н Чавдаров Вие бяхте. Обикалят детските съоражения, за да видят кои са опасни, за да се 

премахнат и да се сложат нови. Така че сега е моментът да се правят предложения и в 

бюджета на публичното обсъждане, което за мое съжаление идват много малко хора, за да 

споделят. 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Марушкин. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, г-н Марушкин със сигурност, футбол и това е. Нищо повече, никой не 

идва да каже – от това има нужда и за това трябва да се дадат средства. По-голяма активност 

от нас, а и ролята на Общинския съвет е точно такава, да събере мнението на обществото и 

да го предаде на изпълнителната власт в лицето на Кмета на Общината. Така че активността 

трябва да е при нас, за да мотивираме граждание да бъдат активни. С това, г-жо Гечева, 

искахте нещо да споделите, или? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Не. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, благодаря за активното участие. С това закривам заседанието 

на Общински съвет – Раковски за месец Юли. 

  

 

 

/Заседанието приключи в 18:10 часа/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Рангел Матански/ 

 

 

 

    Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                          /Петя Антонова/ 
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