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ПРОТОКОЛ № 32 
 

От 13.04.2022 г. 
от заседание, проведено от 15:10 часа 

в заседателна зала на Общински съвет Раковски 

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

 

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

Генчо Тодоров Тодоров, Елена Иванова Узунова, Младен Минчев Мандраджийски, Деяна 

Андреева Загорчева, Светослав Стефанов Балабански, Юлиян Иванов Ночев, Пламен Йовков 

Марин, Петър Милков Антонов, Стефан Самуилов Марушкин, Петко Димитров Колев, Стефан 

Йозов Пенсов, Анелия Францова Гечева, Георги Николов Тотов, Костадин Дечев Иванов, 

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

Кордов 

 

Присъства също: 

Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски 

Татяна Серафимова Бакова – Зам. Кмет на Община Раковски 

Йовко Стефанов Романов – Зам. Кмет на Община Раковски 

Венцислав Петров Чавдаров – Зам. Кмет на Община Раковски 

Виолета Димитрова Петрова – Кмет на кметство Белозем 

Никола Христосов Стоянов – Кмет на кметство Момино село 

Александър Атанасов Атанасов – Кмет на кметство Шишманци 

Димитър Любчев Николов – Кмет на кметство Чалъкови 

Стефка Златкова Милиева – Кметски наместник на с. Болярино 

Граждани 

 

 

Г-н Рангел Матански: Уважаеми Колеги, готови сме да започваме, изчакахме 10 мин. както е 

редно. От това, което виждам сме се събрали 21 съветника от 21 общо, така че имаме кворум 

да започнем заседанието на Общински съвет – Раковски. Днес присъстват Кметът на Община 

Раковски, Зам. Кметове на Община Раковски, Кметове на населени места и граждани. 

Материалите бяха заредени в системата, разгледани са на постоянни комисии към 

Общински съвет – Раковски. Имате изпратен Проект на Дневен ред, който включва 25 точки. 

Колеги, откривам заседанието на Общински съвет – Раковски за м. Април. Както Ви споделих 

имаме необходимия кворум, запознали сте се с Проекта на Дневен ред. Ако имате 

коментари по съответния Проект на Дневен ред или предложения, моля да ги споделите. 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански, като наблюдавам интереса в залата, имам предложение да 

направим разместване в Дневния ред. Точка двадесет и три да стане първа точка, за да бъда 

по-конкретен бюджетът на Общината е двадесет и трета точка да го изместим като първа 

точка. За да може жителите на община Раковски, които присъстват на заседанието да не ги 

държим неясно, колко до последната точка. Или другия вариант е кметските заплати да ги 

изместим като друга точка. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Антонов, със сигурност заплатите трябва да минат преди бюджета. Те 

са втора точка, а първа точка е Наредба 1, която… 

 

Г-н Петър Антонов: Аз правя предложение да го подложим на гласуване, не задавам въпроси. 
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Г-н Рангел Матански: Добре, г-н Антонов, след като не задавате въпроси. Колеги, имаме 

предложение точка двадесет и три – бюджет, да бъде изместена като първа точка. След като 

няма как да давам обяснение, кои точки трябва да минат преди бюджета преминаваме към 

гласуване. 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев  Х  

2. Рангел Георгиев Матански   Х  

3. Любов Степановна Кориновска  Х  

4. Генчо Тодоров Тодоров   Х 

5. Пламен Йовков Марин   Х 

6. Елена Иванова Узунова  Х  

7. Младен Минчев Мандраджийски   Х 

8. Деяна Андреева Загорчева   Х 

9. Светослав Стефанов Балабански   Х 

10. Юлиян Иванов Ночев   Х 

11. Петър Милков Антонов Х   

12. Стефан Самуилов Марушкин Х   

13. Петко Димитров Колев Х   

14. Стефан Йозов Пенсов   Х 

15. Aнелия Францова Гечева Х   

16. Георги Николов Тотов   Х 

17. Костадин Дечев Иванов Х   

18. Росица Иванова Пеева Х   

19. Йосиф Божидаров Стрехин Х   

20. Йовко Георгиев Николов Х   

21. Ангел Николов Кордов Х   

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, при 21 гласували – „За“ – 9, „Против“ – 4, „Възд. се“ – 8, 

предложението на г-н Антонов не минава. Сега, след като имам отрицателен вот ще кажа, 

защо. Има няколко точки, които трябва да минат преди бюджета и това се опитах да обясня, но 

така или иначе г-н Антонов не изчака моето обяснение. В тази връзка гласувах „Против“, но 
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идеята бюджетът да е по-напред заради всички присъстващи като цяло е добра. Колеги, ако 

няма други предложения преминаваме към гласуване на Проекта на Дневен ред. 

 

Г-н Петър Антонов: Имам реплика, аз не съм Председател на Общински съвет, за да се 

съобразявате с мен дали може да дадете обяснение. Въпросът е, че сте некоректен, защото 

решенията от това заседание отиват с един протокол в Областна администрация. Кое ще е 

първо или второ датата е ясна, днес е 13 Април. Или ще пишете долу на Областния управител, 

в колко часа сме гласували заплатите на кметовете и там другите, които трябва да бъдат преди 

бюджета. 

 

Г-н Рангел Матански: Имате пълно право, г-н Антонов, да се изкажете. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз се изказах. 

 

Г-н Рангел Матански: И това беше реализирано, благодаря за изказването. Добре, Колеги, 

гласуваме Проекта на Дневен ред. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 13     

Против: 3          

Възд.се: 4                

 
/Г-н Рангел Матански се въздържа от гласуване/ 

 

ТАКА ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА! 

 
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Доклад с Вх. № ОбС-152 от 01.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община 

Раковски, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, 

за организацията и безопасността на движението на територията на  Община Раковски. 

 

2. Предложение с Вх. № ОбС-160 от 05.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 

Кметовете на Кметства и Кметски наместник считано от 01 април 2022 г. 

 

3. Докладна записка с Вх. № ОбС-151 от 01.04.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2022 

година. 

 

4. Предложение с Вх. № ОбС-161 от 05.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Раковски за 2022 година. 
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5. Предложение с Вх. № ОбС-169 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно Приемане на Доклад за наблюдение на изпълнението на 

„Общински план за развитие на Община Раковски за периода 2014-2020 г.“. 

 

6. Предложение с Вх. № ОбС-170 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 

60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците във връзка с прилагане на разпоредвата 

на § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.). 

 

7. Предложение с Вх. № ОбС-171 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно премане Годишен касов отчет за 2021 г. на Общинско 

предприятие (ОП) „Благоустрояване и превенция“ гр. Раковски. 

 

8. Предложение с Вх. № ОбС-133 от 29.03.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. 

 

9. Предложение с Вх. № ОбС-136 от 01.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

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

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на 

Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., за отдаване под наем 

на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

10. Предложение с Вх. № ОбС-154 от 04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

VIII-702 и УПИ IX-703, кв. 92 по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с Решение № 

88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски, представляващи ПИ 

62075.37.626 и ПИ 62075.37.627 от кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. 

Раковски, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на ИД на АГКК, във връзка с 

промяна на уличната регулация с о.т. 312 - о.т. 1054. 

 

11. Предложение с Вх. № ОбС-155 от 04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с продажба 

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

наддаване. 

 

12. Предложение с Вх. № ОбС-156 от 04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с продажба 

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

наддаване. 

 

13. Предложение с Вх. № ОбС-157 от 04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно измение на Решение № 490, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г. на Общински съвет – Раковски и промяна формата на собственост на 

поземлен имот с идентификатор № 000815 от публична общинска собственост /ПОС/ в 

частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

14. Предложение с Вх. № ОбС-158 от 04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно измение на Решение № 499, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г. на Общински съвет – Раковски и промяна формата на собственост 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. 5 
 

поземлен имот с идентификатор № 48948.33.246 от публична общинска собственост 

/ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

15. Предложение с Вх. № ОбС-159 от 05.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

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

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на 

Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с отдаване 

под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна 

общинска собственост. 

 

16. Предложение с Вх. № ОбС-165 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти -общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., предвид възникнала 

необходимост от създаване на нов раздел „Описание на имотите, които общината има 

намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и юридически лица“. 

 

17. Предложение с Вх. № ОбС-166 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. и одобряване на 

предварителното съгласие постигнато със собственика на поземлен имот с проектен 

идентификатор 62075.144.658, засегнат от предстоящото изграждане на „Пътна връзка – 

местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ и придобиването му чрез 

замяна от страна на Община Раковски. 

 

18. Предложение с Вх. № ОбС-167 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483, взето 

с Протокол 30/27.01.2022 год. на Общински съвет - Раковски, във връзка с възмездно 

придобиване право на собственост върху имоти, собственост на физически лица и 

одобряване на предварително съгласие за извършване на придобиването. 

 

19. Предложение с Вх. № ОбС-168 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, поддържане и 

експлоатация на изградена „Битова и дъждовна канализация на с. Стряма, община 

Раковски“. 

 

20. Предложение с Вх. № ОбС-172 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

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

проект за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 

62075.34.23, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, представляващ земеделска земя за процедура за 

промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

21. Предложение с Вх. № ОбС-173 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

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

план на линеен обект за елементите на техническата инфраструктура за „Изграждане 

на оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция PDV0853“ в 

землището на село Стряма. 

 

22. Предложение с Вх. № ОбС-174 от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно одобряване на задание и разрешение за изработване на 
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проект за Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиране на 

обособена част от поземлен имот 62075.49.314 за образуване на УПИ 62075.49.414, за 

фотоволтаична електроцентрала, в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по 

кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, местност „Бодушка могила“. 

 

23. Докладна записка с Вх. № ОбС-153 от 01.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на 

Община Раковски, относно приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 

2022 г. 

 

24. Отпускане на еднократни помощи. 

 

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

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Първа точка от Дневния ред: Доклад с Вх. № ОбС-152 от 01.04.2022 г. от 

Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 

територията на  Община Раковски. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

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

на Община Раковски, единственото което като забележка и препоръка на бланките, които 

ползва Общината да се премахне Пожарна безопасност и защита на населението. Иначе 

бланките са издържани като цяло, единственото е тъй като това е документ на Общината, не на 

Пожарна безопасност. Поради тази причина гласуването беше – „Възд. се“ – 4 гласували, „За“ 

– 3 гласували, относно Доклад за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на  Община 

Раковски. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, имате ли коментари по становището 

на постоянната комисия и допълнението, което г-н Марушкин направи? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 1       

Възд.се: 6                           
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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 – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – против 

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 – 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 № 537 

 
 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Доклад за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 

организацията и безопасността на движението на територията на  Община Раковски. 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54 ал. 1, чл. 58г от ЗАНН, във връзка с Раздел 

VI от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на  Община 

Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 

безопасността на движението на територията на  Община Раковски, както следва:  

§ 1.  Чл. 36 алинея 3 се изменя, както следва: 

(3) При маловажни случаи на нарушения по раздел V от настоящата наредба, които са 

установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може 

да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лв. Издаденият за наложената глоба 

фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощения от кмета служител, 

наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за 

нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил 

глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. Доброволно, се счита 

плащане, извършено в 7- дневен срок от датата на издаването на фиша. 

В чл. 36 се създават нови алинея 5, 6 и 7: 

(5) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му 

глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за 

установяване на административно нарушение. 

(6) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в 

отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното 

превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. 

Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. 

Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в 

службата за контрол. 

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. 8 
 

(7) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на 

издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. 

§ 2. В чл. 37 ал. 1 се правят следните изменения: след израза „… по чл. 35“ се записва в скоби 

(приложение № 1), след което се поставя поставя точка и се премахва текстът до края на 

разпоредбата. 

§ 3. В чл. 37 се създава алинея 2: 

„(2) В случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) 

административнонаказателното производство се прекратява от административнонаказващия 

орган с резолюция (приложение № 2)“. 

§ 4. Член 38 се изменя така: 

„Чл. 38 (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно 

нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 3). 

(2) Наказателно постановление не се издава, когато 

административнонаказателното производство е приключило със споразумение (приложение 

№ 4) между административнонаказващия орган и нарушителя, сключено по реда на чл. 58г от 

ЗАНН. 

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Раковски. 

(4) Споразуменията се подписват като административнонаказващ орган от Кмета 

на Община Раковски. 

(5) Административнонаказващите органи по ал. 3 предприемат действия за 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 

и чл. 79, ал. 1 от ЗАНН. 

(6) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и 

изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН. 

(7) Актовете за установяване на административните нарушения, резолюциите за 

прекратяване на административнонаказателните производства, наказателнитеe 

постановления и споразуменията по чл. 58г от ЗАНН се завеждат в актова книга (приложение № 

5). 

 

§ 5. Утвърждава Образци на съставяните по реда на настоящата Наредба: Акт за 

установяване на административните нарушения, резолюция за прекратяване на 

административнонаказателното производство, наказателно постановление и споразумение 

по чл. 58г от ЗАНН, съответно - Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 6. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на 

Община Раковски. 

 

 II. Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., 

взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския 

съвет. 

 III. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски 

след влизане в сила на Решението с което е приета. 

 IV. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината. 

 

 

МОТИВИ:  

 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: В сила са промени в 

административнонаказателното производство, приложими от 23 декември 2021 г., 

произтичащи от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за административните 

нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2020 г.) по отношение на актовете, 

съставяни от длъжностните лица на общинска администрация Раковски, органите на РУ на 
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МВР Раковски, както и други лица, определени със Заповед на Кмета на Общината, 

включително и погасяване на задълженията, произтичащи от издадените актове. На 

основание  § 51 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), законът влиза 

в сила една година след обнародване – т.е. от 23.12.2021г. в цялост, освен за определени 

параграфи - §44-46 от ПЗР на ЗАНН.  

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 

организацията и безопасността на движението на територията на  Община Раковски са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на  Община 
Раковски – за осигуряване на съответствие с нормите ѝ с разпоредбите на по-високите по 

степен нормативни актове. 

Принцип на обоснованост – съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават 

нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, 

обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 

нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов 

нормативен акт от по-висока степен. 

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 

на  Община Раковски е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и 

предложения от заинтересованите лица. 

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между зам.-кмет Йовко Романов и 

Отдел „Правен“ на Община Раковски. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност Съгласно ЗНА „Нормативните 

актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или 

допълващия акт.“ Органът, който е компетентен да отмени, измени или допълни нормативен 

акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да 

присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да 

отправят питания, като заемат специално определените за тях места. 

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 

Целта на отменянето се изразява в привеждане Наредба № 1 за поддържане и опазване 

на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 

безопасността на движението на територията на Община Раковски в законосъобразен вид. 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски 

не са необходими финансови средства. 

4. Очаквани резултати: Привеждане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността 

на движението на територията на  Община Раковски в законосъобразен вид. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Наредба отменяне на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на 

българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Раковски - www.rakovski.bg, на 21.02.22г. 
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„Приложение № 1 към чл. 37 ал. 1“ 

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ  
 

 

 

 

А К Т №   
за установяване на административно нарушение 

 
Днес, 20 г., подписаният_____________________________________________________, 
                                                                                                                         (собствено, бащино и фамилно име) 

 

на длъжност при______________________, 
                                                          (посочва се заеманата длъжност)  

 

в присъствието на свидетелите:1._______________________________________________________ 
                                                                                    (имената по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец; 

____________________________________________________дата на раждане:________________; 
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта) 

2.    

_________________________________________________дата на раждане: ______________________, 

съставих настоящия акт против    
                                                                        (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец/, 

 

наименование на юридическото лице или едноличния търговец) 

ЕГН: __________________________________, възраст: ____________, ЕИК _________________________ 
                     (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане:    
                                                  (попълва се за нарушители чужденци, ако има информация за това - по паспорт или заместващ го 

 

документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа) 

Адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.)    

__________________________________________________________________________________________, 
(точен адрес на нарушителя) 

на длъжност    

(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата) 

 

 

затова, че: 1. На 20____г. в гр. (с.)________________, ул. _____________________, № ______ 
 

(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване на проверката 

 
се отразява и датата и мястото на извършване на нарушението) 

2. На 20 г. в гр. (с.) ________________________________________________ 
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3. На 20 г. в гр.(с.) __________________________________________________ 

 

 

 

с което е нарушил: По т. 1:    
                                                                                                (посочват се законовите разпоредби, които са нарушени) 

По т. 2:    

По т. 3:    

 

От нарушението са претърпели имуществени вреди    
(посочват се имената (наименованието), точния адрес и ЕГН/ЕИК 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението и какви вреди са причинени) 

 

Иззех като доказателства    
                                                                                                        (описват се иззетите писмени документи, материали и вещи на кого са поверени за пазене) 

 

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:    
 

 

 

(попълва се от нарушителя) 

Уведомен съм за правото ми в 14-дневен срок да отправя предложение до 

административнонаказващия орган…………………………………………….....за сключване на 
                                                                                             (посочва се кой е административнонаказващия орган) 

споразумение за приключване на административнонаказателното производство. 

 

 
□ Желая наказателното постановление да ми бъде връчено чрез изпращане на съобщение до 

следния     персонален     профил………………………………………………….., 

регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на 

Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за 

електронното управление. 

(попълва се от нарушителя) 

 

 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ______________________ НАРУШИТЕЛ: ________________________ 
                                                                      (подпис)                                                                                                            (подпис) 

СВИДЕТЕЛИ: 1. __________________________                    ______________________________________ 

                                                         (подпис)                                                                     (дата на подписване на акта от нарушителя) 

2.  ______________________________________  
                                        (подпис) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел: 

__________________________________________________________________________________________ 

(имената и точния адрес на свидетеля по лична карта) 

 

 
                    (дата)                                                                                                                                                           (подпис) 
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Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра. 

 

 

 

РАЗПИСКА 

 

Подписаният ____________________________________________________________________________, 

(имена на нарушителя) 

 

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 7-дневен срок мога да направя допълнителни 

обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия. 

 

 

 

 

 
                  ПОДПИС: __________________________________ 

 

        (дата на получаване препис от акта)   

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 37, ал. 2: 

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ  

 

Рег. №........................,  

..........................................20. ...........г. 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
за прекратяване на административнонаказателно производство 

 

Днес, ........ 20 ...... г., подписаният....................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността 

................................................................................................................................................................... 

на административнонаказващия орган) 

като разгледах акт за установяване на административно нарушение №…. от...........20……г., 

съставен от ...................................................................................................................................................... 

(имена на актосъставителя) 

 

на длъжност ...................................................... в .................................................................................. 

                                  (посочва се заеманата длъжност)  

 
против ...................................................................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето-чужденец (за ФЛ)/наименование на 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET), срещу което е съставен АУАН) 

ЕГН .............................................. ЕИК .............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане: ............................................................................................................................... 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване 

................................................................................................................................................................... 
на номер, дата на издаване и издател на документа) 

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. …………………………………………………, 

представлявано от ................................................................................................................................ 

(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ) 

................................................................................................................................................................... 

Съставен за нарушение ...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(описание на нарушението, за което е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗАНН) 

на .............................................................................................................................................................. 

(законовите разпоредби, за нарушението на които е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗАНН) 

Установих, че: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
(описва се съответното обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-9 от ЗАНН – мотиви, които налагат прекратяване на производството) 
 
Установеното се потвърждава от приложените доказателства:................................................. 

................................................................................................................................................................... 

(описание на събраните доказателства) 

Поради което и на основание чл. 54, ал. 1, т………. от Закона за административните нарушения 

и наказания 

РЕШИХ: 

 
ПРЕКРАТЯВАМ административнонаказателното производство, образувано с акт за 

установяване на административно нарушение № ......... от ...............20.......г.,   съставен   от 

................................................................................................................................................................... 

(имена на актосъставителя) 

на длъжност ...................................................... в .................................................................................. 

                                (посочва се заеманата длъжност)  

против....................................................................................................................................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето-чужденец (за ФЛ)/наименование на 

………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET), срещу което е съставен АУАН) 

ЕГН .............................................. ЕИК.............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане:................................................................................................................................ 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване 

................................................................................................................................................................... 
на номер, дата на издаване и издател на документа) 

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с……………………………………………………, 

представлявано от ................................................................................................................................ 

(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ) 

................................................................................................................................................................... 
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ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи: 

................................................................................................................................................................... 
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документа, с който са иззети) 

на основание чл. ................................................................................................................................... 
                                  (посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата) 

Разпореждане с веществените доказателства: ............................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

Настоящата резолюция в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 1-8 от ЗАНН може да бъде обжалвана по 

реда на  ЗАНН в 14-дневен срок от връчването й пред Районен съд гр. Пловдив 

(съда по чл. 59, ал. 1 от ЗАНН) 

чрез .......................................................................................................................................................... 
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган) 

 

 

................................................................................................... 
(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис) 

 

 

РАЗПИСКА 

 
Днес .................................................................. г., 

.......................................................................................... с ЕГН .............................................................. 

                                      (имена) 

На длъжност ......................................................................................................... в качеството си на 

........................................................................................... на .................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН ........................................................................ ЕИК ............................................................................ 

Получих екземпляр от ........................................................................................................................... 

издадена от ....................................................................., на длъжност ............................................. 

......................................................................... в ....................................................................................... 

ВРЪЧИЛ: ...............................................................                                       ПОЛУЧИЛ: .......................... 

                                (имена, длъжност, подпис)                  (подпис) 

 
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)........................................................................................................  

 
СВИДЕТЕЛИ: 

Днес, ....................... г., лицето............................ 1. .................................................... 

................................................................................ ......................................................... 

                                   (имена и ЕГН) (имена) 
 

................................................................................ адрес: ............................................ 

в качеството му на ............................................, подпис: .......................................... 

на .......................................................................... 2. ..................................................... 

(име/наименование на задълженото лице) (имена) 

отказа да получи екземпляр от адрес: ........................................... 

настоящата резолюция. подпис: .......................................... 
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ВРЪЧИЛ: ..................................... 

                         (имена и длъжност) 

 
ПОДПИС: .................................... 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Отказът на лицето, срещу което е съставен АУАН да подпише разписката за връчване на резолюцията се 

установява с подпис на поне един свидетел. 
 

 
Приложение № 3 към чл. 38, ал. 1 

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ  
 
 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ .............................. /.................... 20 ..................... г. 

 
 

Днес, ........ 20 ...... г., подписаният....................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността 

................................................................................................................................................................... 

на административнонаказващия орган) 

като разгледах акт за установяване на административно нарушение №… от.............20……г., 

съставен от ...................................................................................................................................................... 

(имена на актосъставителя) 

на длъжност ...................................................... в .................................................................................. 

                              (посочва се заеманата длъжност)  

 

против....................................................................................................................................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на 

…………………………………………………………………………………………………………………………….юридиче

ското лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET) 

ЕГН .............................................. ЕИК.............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане: ............................................................................................................................... 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ 

................................................................................................................................................................... 
за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа) 

 
адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с……………………………………………………, 

представлявано от ................................................................................................................................ 

(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ) 

................................................................................................................................................................... 

установих, че: 

На ........................................20 ...... г. в гр. …………………………………………………………………, 

................................................................................................................................................................... 
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(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на 

................................................................................................................................................................... 

пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................., с 

което виновно е нарушил чл. .......................................................................................................... 

                                                                            (посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при 

определяне на вида и размера на наказанието………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

Нарушението е за ......................................................................................................................... път. 

................................................................................................................................................................... 

(посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение) 

 
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:............. 

................................................................................................................................................................... 

(описание на събраните доказателства) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 

................................................................................................................................................................... 

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на 

................................................................................................................................................................... 

глобата/ имуществената санкция) 

от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на  Община 

Раковски 
 

ПОСТАНОВИХ: 

 
НАЛАГАМ на........................................................................................................................................... 

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование 

................................................................................................................................................................... 

на ЮЛ или ET) 

ЕГН .............................................. ЕИК.............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане: ............................................................................................................................... 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ 

................................................................................................................................................................... 
за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа) 

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ........................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

представлявано от ................................................................................................................................ 

                                                             (имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ) 
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глоба/имуществена санкция в размер на 

................................................................................................................................................................... 
(посочва се цифром и словом размера на глобата/имуществената санкция) 

................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................лева, 

На основание чл. ................................................................................................................................... 
                                                  (законовите разпоредби, регламентиращи глобата/имуществената санкция) 

................................................................................................................................................................... 

 

ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи: 

................................................................................................................................................................... 
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документа, с който са иззети) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

на основание чл. ................................................................................................................................... 
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата) 

Разпореждане с веществените доказателства: ............................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

Да заплати обезщетение на: ............................................................................................................. 
(посочват се името и адреса на лицето, държавно предприятие, кооперация или 

................................................................................................................................................................... 

друга обществена организация) 

в размер на ………………………………………………………………………………………………….лв. 

Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 14-дневен срок 

от връчването му пред Районен съд гр. Пловдив 

(съда по местоизвършване на нарушението) 

чрез .......................................................................................................................................................... 
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган) 

 

В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото наказателно постановление преведете по 

банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите 

номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия 

орган: 

................................................................................................................................................................... 
(посочва се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган) 

 
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена 

санкция ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението. 

 
В случай че не желаете да обжалвате наказателното постановление в частта относно 

наложената глоба/имуществена санкция, може да заплатите в 14-дневен срок от връчване на 

настоящото наказателно постановление 80 на сто от нейния размер. В този случай 

наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената глоба/имуществена 

санкция от датата на плащането. 

 
…................................................................................................ 
(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис) 

 

РАЗПИСКА 
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Днес .................................................................. г., 

.................................................................................................. с ЕГН ...................................................... 

                                            (имена) 

На длъжност ......................................................................................................... в качеството си на 

...........................................................................................на ................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(име/наименование на задълженото лице) 

ЕГН ........................................................................... ЕИК ......................................................................... 

получих екземпляр от ........................................................................................................................... 

издаден от ......................................................................., на длъжност .............................................. 

........................................................................ в ........................................................................................ 

ВРЪЧИЛ: ....................................................... ПОЛУЧИЛ: .......................... 

                            (имена, длъжност, подпис)                                                                                                    (подпис) 

 
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)........................................................................................................ 

 
СВИДЕТЕЛИ: 

Днес, ....................... г., лицето............................ 1. .................................................... 

............................................................................... ......................................................... 

(имена и ЕГН) (имена) 

................................................................................ адрес: ............................................ 

в качеството му на ............................................, подпис: .......................................... 

на .......................................................................... 2. ..................................................... 

(име/наименование на задълженото лице) (имена) 

отказа да получи екземпляр от                                                 адрес: ............................................ 

настоящото наказателно постановление.                             подпис: ........................................... 

 

 
ВРЪЧИЛ: ..................................... 

                        (имена и длъжност) 

 
ПОДПИС: .................................... 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а  новият 

му адрес е неизвестен, административнонаказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня 

на отбелязването. 

2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление се установява с 

подпис на поне един свидетел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 38, ал. 1 

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. 19 
 

 

ОБЩИНА  РАКОВСКИ  
 

Рег. №........................ 

..........................................20. ......... г. 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
Днес, ……........ 20 ...... г., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните 

нарушения и наказания между: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган) 

................................................................................................................................................................,и 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), 

................................................................................................................................................................... 
наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET) 

ЕГН.............................................. ЕИК.............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане: ............................................................................................................................... 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за 

................................................................................................................................................................... 
пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа) 

 

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. ....................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

представлявано от ……………………………………………………………………………………………., 

                                                                                (имена на представителя/ите и длъжност, когато нарушителя е ЕТ или ЮЛ) 

наричани за краткост по-долу „Страните“, 

Въз основа на акт за установяване на административно нарушение № .......от..........20…...г., 

съставен от ...................................................................................................................................................... 

(имена на актосъставителя) 

на длъжност ...................................................... в .................................................................................. 

                               (посочва се заеманата длъжност)  

против ...................................................................................................................................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET) 

ЕГН .............................................. ЕИК.............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане: ............................................................................................................................... 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, 

дата на издаване и издател на документа) 

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. …………………………………………………, 

представлявано от ................................................................................................................................ 
                                                                 (имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ) 

и направено предложение от ............................................................................................................ 

(посочва се от кого и с кой документ е направено предложението по чл. 58г, ал. 1, изречение второ от ЗАНН) 
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Се сключи настоящото споразумение за приключване на административнонаказателното 

производство 

Страните постигнаха съгласие на основание чл. 58г от Закона за административните 

нарушения и наказания за това, че на .............................20.....г. в гр…….............................., 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................... 
(описва се нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е било извършено, 

................................................................................................................................................................... 
както и доказателствата, които го потвърждават) 

................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................,   с 

което виновно е нарушил чл. .......................................................................................................... 
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени виновно) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 
Поради което и на основание чл. 58г, ал. 8 от Закона за административните нарушения и  

наказания и чл. ..................................................................................................................... 

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената 

................................................................................................................................................................... 

санкция) 

от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на  Община 

Раковски,на 

................................................................................................................................................................... 
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET) 

ЕГН .............................................. ЕИК.............................................. 
           (за чужденци - датата на раждане) 

място на раждане: ............................................................................................................................... 
(попълва се за чужденци ако има информация за това - по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, 

дата на издаване и издател на документа) 

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ………………………………………………...…, 

представлявано от ................................................................................................................................ 

                                                  (имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ) 

 
Се налага глоба/имуществена санкция в размер на 

................................................................................................................................................................... 

(посочва се цифром и словом размера на глобата/имуществената санкция) 

..........................................................................................................................................................лева. 

ОТНЕМАТ СЕ в полза на държавата следните вещи: 

................................................................................................................................................................... 
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документа, с който са иззети) 

на основание чл. ................................................................................................................................... 
                                 (посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата) 

Разпореждане с веществените доказателства: ............................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
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На основание чл. 58г, ал. 10 от Закона за административните нарушения и наказания, 

нарушителят приема да заплати размера на глобата/имуществената санкция в 14-дневен 

срок от сключването на споразумението по банков път: 

................................................................................................................................................................... 
(посочва се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган) 

 
В платежното нареждане се посочва номера и датата на споразумението, както и 

административнонаказващия орган. 

 
Настоящото споразумение влиза в сила от датата на заплащане на глобата/имуществената 

санкция. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно 

постановление. 

 
В случай че глобата/имуществената санкция не бъде платена в указания по-горе срок, 

административнонаказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано 

постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно 

постановление. 

 

1. Административнонаказващ орган:..............................                 2. Нарушител:....................... 
                                                                                                             (Подпис)                                                                                 (Подпис) 

 

 

Приложение № 5 към чл. 38, ал. 7 
 

К Н И Г А 
за завеждане на съставените актове, издадените резолюции за прекратяване на 

административнонаказателни производства, сключените споразумения и 

издадените наказателни постановления 

в ................................................................. гр. ...................................... 
 

 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-160 от 05.04.2022 

г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно определяне размера на 
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трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства и Кметски наместник считано от 01 април 

2022 г. Г-жо Гечева, моля за становище на постоянната комисия. 

 

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

комисията разгледа така направеното предложение, относно размера на трудовите 

възнаграждения на Кметовете на Кметства и Кметски наместник. В крайна сметка не 

достигнахме до положително становище и Общински съвет – Раковски трябва да вземе 

решение, какъв да бъде размера на възнагражденията на Кметовете. 

 

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

направеното предложение? 

 

Г-н Костадин Иванов: Значи аз искам да кажа нещо. В началото на мандата знаете, че се 

гласува заплатата на общинския Кмет да стане на 70% от заплатата на Зам. Министър. След 

вдигането на заплатата по същия начин се вдига заплата на Председателя на Общински съвет 

и заплатата на всички Зам. Кметове, с 90% и 80% от заплатата на Кмета. Вече три години 

предлагам заплатата на селските Кметове да стане малко по-висока и да не се подиграват с 

тях, не може един Кмет да взима 1 200 лв. заплата. При положение, че общинския Кмет ако иска 

той може да каже, колко пари е неговата заплата. Предлагам с 500 лв. да се вдигне заплатата 

на всички селски Кметове. Това 70 лв. само инфлацията не могат да си покрият по заплатите 

тези хора, това е моето предложение. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря за направеното предложение. Колеги, имате ли други 

коментари или становища? 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански, за пореден път става ясно трета поредна година или седма 

поредна година, че бюджетът трябва да се гледа дейност по дейност, перо по перо. Във връзка 

с Вашето обяснение, че първо трябва да се случат някои неща и някои точки и тогава да 

гласуваме бюджета на Общината като последна точка. За пореден път се доказва, че така е 

правилно, нали с предложението на г-н Иванов и естествено точката в Дневния ред. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Само да попитам г-н Иванов, инфлацията по какъв начин се 

отразява на плащането на Кметовете и съгласно инфлацията ли е предложението? 

 

Г-н Костадин Иванов: Мога и аз да Ви попитам нещо, Кметът на Общината е тука и ако иска да 

каже, колко е неговата заплата. Заплатите на селските Кметове ги знаем и Вие си направете 

съпоставка. Кажете, колко Ви е заплатата, г-н Кмете, на другите Кметове знаем, колко им е 

заплатата. Кажете и заплатата на Директора на Общинското предприятие, колко е. Това е 

Община, не трябва да има скрити работи. Според мен всеки дошъл ли е казва, каквото мисли, 

няма проблем. И Председателя може и той да каже неговата заплата, колко е сравнение с 

Кметовете на населени места, кой върши повече работа. Това е лично мое мнение. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, имате право, г-н Иванов. Щях да питам за инфлацията, но спирам, 

всеки има право. Също кажете, колко пъти Вие като съветник сте дошли с прочетени всички 

материали и докладни. Колко пъти сте казвали, че идвате без да сте чели и гласувате според 

становището на Кмета на населеното място. И колко пъти Вие съответно сте дошли подготвен 

на сесия с всичките точки изчетени. Съответно, какво е Вашето заплащане като го сравнявате с 

Кметовете на населените места. Защото три години чуваме всякакви упреци от Вас… 

 

Г-н Костадин Иванов: Аз ще кажа ама кажете Вие, колко заплата взимате. Оттам-нататък ще 

отговоря и аз. 

 

Г-н Рангел Матански: Кажете Вие като цяло, какво сте свършили. Колко приемни сте направили, 

колко пъти сте се ангажирали с граждани на населени места, защото за три години само от 

Вас слушаме упреци за всичко, което се случва. Вие като съветник може да споделите, какво 
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градивно сте направили за тези три години съответно, какво получавате срещу това също. За 

мен обиди от сорта заслужаваш ли, не заслужаваш ли и т. н., са малко крайни. Позволих си да 

влезна във Вашия тон, защото в крайна сметка Вие сте били и Кмет на населено място, били 

сте от едната и от другата страна. За три години не съм си позволил да отправя обида или упрек 

към Вас, чувал съм всякакви подмятания от Вас с всякакви обиди и квалификации. Което даже 

и не отива на позицията, която сте заели като Общински съветник. Колко пъти сте отправяли 

обиди отзад, колко пъти сте наричали хората по определен начин. Това е Ваше право, защото 

явно Вие така можете. В крайна сметка, когато отправяте упреци към някой друг погледнете 

първо Вашата градинка. Защото в крайна сметка Вие сте избран за съветник от определен 

брой хора и са Ви гласували доверие. И аз мога да Ви задам въпроса, какво направихте Вие 

също за две години и половина за тази община? Съответно може да го разпишете, да го 

направите публично и ще бъде много приятно, но аз не съм споделил това и няма да го направя. 

Защото в крайна сметка Вие сте избран, за да представлявате определен кръг хора, как го 

правите си е Ваша работа. Никой нито ще Ви обиди на лична основа нито на друга основа, 

защото Вие май забравихте, че четири години минават и ние след това отново ще сме на 

площада. Това, което сме правили тук и сме обиждали хората, не само мен и много други 

хора, няма как да се изтрие. Така че правете, каквото искате и естествено имате право до края 

на мандата да го правите. Оттам нататък си спомнете, че след края на този мандат ние 

оставаме хора и всичко, което сме казали и направили се отразява на нашата същност. Имате 

право да искате, каквото решите. В крайна сметка стоите на това място благодарение на 

няколкостотин човека. Оттам нататък изказванията инфлацията води до еди-какво си и еди-що 

си, да обосновете го как инфлацията доведе до Вашето предложение от 500 лв. и тази 

инфлация как се породи, каква е причината и т. н.. Аз мога да Ви задам хиляди въпроси, но 

няма да го направя. Предлагам, тъй като влизаме малко в лични нападки и обяснения ако 

нямате друго, което да коментираме да преминем към гласуване на Вашето предложение. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли една реплика, г-н Председател? 

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Председател, искам да отправя градивна критика към Вас, според мен 

изобщо не подхождате правилно. Питате човек, който три години не можа да се научи да 

гласува със системата за инфлацията, ми питайте го за деленето на атома. Не сте прав да 

задавате такива сложни въпроси. Колкото до моето възнаграждение, то е такова, каквото ми го 

е определило Общински съвет. Искам да направя един интересен паралел между Кмета на 

населено място и Кмета на община. Може би сте забравили годините, когато и Вие сте били 

Кмет на населено място. Кметът на община се занимава с различни работи освен коситба, 

поддържане на паркове  т. н.. Освен, че той подготвя проектите, че работи за случването на тези 

проекти, че съставя комисии за избор на изпълнители и какво ли още не, той носи и цялата 

отговорност. Общинският Кмет е човекът, към когото се обръщате, когато не сте в състояние да 

опазите полето си чисто. Когато натрупате големи отпадъци, също търсите общинския Кмет да 

Ви почисти сметищата, търсите общинския Кмет да Ви изчисти каналите, търсите общинския 

Кмет да Ви асфалтира. Защото данъчните постъпления, които идват от по-голяма част от 

населените места не са достатъчни за издръжката на вътрешната си администрация на Кмета 

и служителите, които са там. Разликата между Кмета на населено място и общинския Кмет е 

голяма и нормално е да има разлика във възнагражденията. Приключих, благодаря! 

 

Г-н Костадин Иванов: Може ли и аз да кажа нещо? Значи ако работата Ви е много, 

предложението ми е да направите кметствата на делегирани бюджети и тогава няма да Ви 

търсим Вас за асфалтиране и да чистите сметища. Хората ще имат пари и ще се оправят 

сами. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Специално Вашето населено място ако го направим на делегира бюджет, 

няма да имате пари да си платите тока. 
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Г-н Костадин Иванов: Аз не съм много сигурен, защото казахте че за разширението на 

кариерата 600 000 лв. са в полза. 600 000 лв. в това село никога не са влизали и също така мога 

да Ви поканя, инициативен комитет ще организира протест и г-н Матански там може да ги пита, 

какво съм направил аз за три години в селото. Те ще му обяснят или Вие им обяснете, защо сте 

гласували „За“ разширение на кариерата и какви са интересите на селото. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Гласуваха може би Колегите „За“, защото през времето докато бяхте Кмет 

на населено място не сте казали думичка против кариерата. 

 

Г-н Костадин Иванов: Ама аз не питам Вас в момента. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Сега Вие питахте и мен, какъв беше другият въпрос? Да направим 

кметствата на делегирани бюджети и за 600 000 лв.. Аз съм си виновен, че може би говоря 

прекалено сложно ама за това миналия път показах и таблици. 

 

Г-н Костадин Иванов: Защо не ги показахте в Шишманци там? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Защото не сте ме поканили. 

 

Г-н Костадин Иванов: Кой да Ви покани, аз ли? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Вие го организирате. 

 

Г-н Костадин Иванов: Не, не го организирам. 

 

Г-н Павел Гуджеров: И пак да обясня, 600 000 лв. е разликата ако поръчваме камъни от най-

близката кариера или от кариера Шишманци. Разбирам, че сега с наближаването на 

изборите отчаяно се мъчите да мобилизирате някакъв вот покрай Вас. Ние това го очакваме, не 

е някаква изненада. Нали всеки има право, пожелавам Ви успех в тази Ваша инициатива и така. 

Заповядайте, г-н Председател. 

 

Г-н Рангел Матански: За тази среща имах възможността да изгледам видеото и никой ама 

никой не ни е информирал, че има среща по никакъв начин. Това, което в последствие ни 

изпратиха в снимки, че от името на читалището е изпратена покана за тази среща. Имаше 

въпрос на самата среща, защо тук не е Общината и Холсим. Аз мисля, че Вие отговорихте, че 

не са поканени или някой друг. Не мога да кажа, защото видеото беше… 

 

Г-н Костадин Иванов: Аз отговарям… 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, може ли да се изслушваме? Аз Ви слушам с най-голямото 

внимание на света, защото Ви уважавам като човек, за който са гласували други хора, като 

Общински съветник. Оттам нататък това приключва, защото от Вас съм чул много обидни 

квалификации и те са си лични, нямат нищо общо с това, че сме в Общински съвет заедно. 

Като съветник Ви уважавам, защото са Ви подкрепили хора. Няма как някой да присъства някъде 

без да е уведомен, това че от профила на читалището е качена новина за еди-какво си, еди-

що си, това си е вече съвсем друго нещо. Няма да коментирам и нещата, които са говорени 

на срещата, естествено населението има право. Но аз бих Ви задал въпрос, защо Вие като 

Кмет не знам, колко години. 

 

Г-н Павел Гуджеров: И като съветник. 

 

Г-н Рангел Матански: Съветник и защото имаше нападки и срещу Кмета на населеното място. 

Като Кмет, Вие колко пъти сте се опитали да спрете кариерата и какво направихте в тази 

посока. Защото е много лесно, когато си от другата страна да хвърляш камъни и когато човек 

не присъства на дадена среща да говориш срещу него. Въпреки че е извън Дневния ред, до 
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момента никога не съм ограничавал никой да говори и винаги сме оставяли въпросът да се 

изчерпи докрай. Така че моля кажете, какво направихте Вие като Кмет на населеното място да 

спрете кариерата и доколко успешно беше това? 

 

Г-н Костадин Иванов: Значи кариерата в момента ще се разшири в посока на селото, искаме 

да не се дава разрешение за новото поле. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. 

 

Г-н Костадин Иванов: Да и това беше. 

 

Г-н Рангел Матански: Въпросът ми е конкретен, какво направихте Вие като Кмет на населеното 

място да спрете кариерата, защото на срещата имаше и други изказвания, че трябва 

кариерата да спре и т. н.. Какви бяха Вашите действия… 

 

Г-н Костадин Иванов: Ако те не искаха разрешения за новото поле, тя ще спре. 

 

Г-н Рангел Матански: Въпросът ми е конкретен. 

 

Г-н Костадин Иванов: Ама аз не съм длъжен да ти отговарям на въпросите. 

 

Г-н Рангел Матански: Не си. 

 

Г-н Костадин Иванов: Като искаше можеше да дойдеш в Шишманци и да ми задаваш въпроси 

на протеста. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, тук сме на сесия на Общински съвет… 

 

Г-н Костадин Иванов: И аз зададох въпрос на Вас, колко пари е Вашата заплата и не чух отговор. 

 

Г-н Рангел Матански: Вие сте ми гласували заплатата като съветник и не можете да сметнете. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не може да смята човекът. 

 

Г-н Костадин Иванов: Не мога, както казва Кметът. 

 

/15:35 часа – в залата влиза г-н Йовко Романов/ 
 

Г-н Рангел Матански: Г-н Антонов, моля да изчакате само да приключим. 

 

Г-н Костадин Иванов: Аз съм ей така, не мога да смятам. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, но… 

 

Г-н Костадин Иванов: Дайте да продължаваме нататък, това е безсмислено. 

 

Г-н Рангел Матански: И още нещо да кажа. 

 

Г-н Костадин Иванов: Няма смисъл. 

 

Г-н Рангел Матански: Решението, което взехме не е за откриване на кариера, а за проучване. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Иска да се чете. 

 

Г-н Костадин Иванов: А след проучването, какво следва като четете Вие. 

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. 26 
 

 

Г-н Рангел Матански: След проучването има закон и в него си е разписано. Ако искате мога да 

Ви изпратя извадки от закона, ние ги цитирахме на сесията. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Разтълкувай му ги. 

 

Г-н Рангел Матански: Не, няма нужда. Влизаме в лични нападки, аз бягам от тях две години и 

половина и няма да си позволя сега да ги направя, в крайна сметка спирам. Г-н Антонов, моля 

Вие имахте коментар. 

 

Г-н Петър Антонов: Моят коментар е евентуално ако успея да спра диалога, аз днес съм 

изненадат от Вас. Може би заради присъствието на камера, много сте словоохотлив, г-н 

Матански. Сигурно сте забравили, какво е усещането да Ви снимат и да говорите пред 

камера. И само да Ви поправя с няколко корекции, не знам г-н Иванов, какво е свършил и колко 

души представлява и всички останали Колеги. Недейте забравя, че колкото са гласували за него, 

толкова са гласували и за Вас. Аз няма да влизам в този диалог, кой какво е направил. Дали 

предстоят избори има година и половина, кой както иска така ще си трупа електората и каквито 

иска инициативи може да прави. Въпросът ми беше друг, не да застанете там отпред и да се 

правите на икономист, на адвокат или на каквото там сте решили. Г-н Иванов беше достатъчно 

ясен, Кметът на населено място трябва да има достойнство и трябва да има уважение. Аз 

нямам нищо против възнаграждението на г-н Гуджеров, нямам нищо против Вашето 

възнаграждение, не ме разбирайте погрешно. Кметът на населено място е майка, баща, 

чистач, аптекар, носач, каквото си изберете и не е нормално служебното задължение Кмет на 

населено място да бъде с такова възнаграждение. Аз знам, че естествено някой ще опонира, 

примерно седем населени места по 12 месеца са 50 000 лв. отгоре. Въпросът е, как да го 

направим, че тези хора наистина да си вършат работата. Аз нямам нищо против мога да говоря 

доста по въпроса, адмирации примерно към г-н Гуджеров относно цялата дейност по 1/3 от 

такса смет, която е за обществените територии. Да, така се прави, защото пък едно време 

Кметовете правиха други истории да си кажем истината. Сега като си вършат работата нека 

да ги стимулираме и да ги мотивираме. Не казвам, че трябва да е 500 лв., но не може да е 70 

лв.. И не може да разсъждаваме, кой е чел, кой не е чел Дневния ред и точките, защото 

примерно днес и аз не съм чел просто си говоря наизуст. Нека да се обединим около една 

формула на тези хора примерно всяка година да не влизаме в този спор и да се увеличават с 

процент от заплатата, която са имали. Както Вие получавате процент от заплатата на г-н 

Гуджеров, заплатата на г-н Гуджеров пък е процент от еди-коя си заплата, нека да ги направим 

и тях по същия начин. И мисля, че го заслужават и не може да ме обвините в партийни 

пристрастия, защото всеки се е кандидатирал от различна партия. Въпросът е, че тук сме едно 

цяло и моето мнение е да не си позволявате да обяснявате, кой за кого е гласувал, кой колко 

гласа е взел, а бъдете наистина пръв сред равните. Колкото за мен са гласували, толкова за 

Иванов, толкова и за Матански. Най-много гласове получил г-н Гуджеров, само той може да има 

претенции тук в тази зала за гласове. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Седя и си мълча. 

 

Г-н Петър Антонов: Това си е вече Ваше решение. Моето предложение е да се обединим 

между 15-20 % нека да имат увеличение. Отивате в, което и да е село и звъним на Кмета даже 

и Общинските съветници. Вашето оправдание, че не сте били на публично обсъждане, г-н 

Матански, доколкото знам Кметът на Шишманци е от Вашата политическа партия. Той как се е 

информирал да иде на това публично обсъждане. 

 

Г-н Александър Атанасов: Информирах се от Фейсбук. 

 

Г-н Петър Антонов: Защо не покани партийния си началник, като говоря ще ме изчакаш и ще 

вземеш думата, защото съм те слушал. Питах ви, защо не са поканени. Значи той може да е 

там на сцената, Вие не сте знаели как трябва да идете, това е несериозно. Моето предложение 
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е 20% ежегодно на Кметовете на населени места да се коригира заплатата, за да не 

продължавам да говоря. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, имаме две предложения, г-н Антонов. Отзад, кой искаше да вземе 

думата? 

 

Г-н Александър Атанасов: Не, аз се обадих, извинявам се. 

 

Г-н Рангел Матански: Няма проблем ако искаш да кажеш нещо, сподели. 

 

Г-н Александър Атанасов: Някой може наистина да не е видял, нито Холсим е в групата на 

читалището в Шишманци, за да прочетат така наречената покана. Нито инициативен комитет, 

нито някой е дошъл да ми каже, че ще има събрание. 

 

Г-н Рангел Матански: Предлагам тази тема да я оставим настрани. 

 

Г-н Александър Атанасов: Дори аз предполагах, че ще бъде общоселско събрание, не да се 

събираме политически да говорим. 

 

Г-н Рангел Матански: Предлагам тази тема наистина да я оставим настрани, защото не касае 

точката и може да е в разни. Позволих си да взема отношение, г-н Антонов, по това, което 

споделихте понеже постоянно се чуват някакви подмятания. 

 

Г-н Петър Антонов: Тука не сме на пазар. 

 

Г-н Рангел Матански: Може ли аз да си довърша изказването. 

 

Г-н Петър Антонов: Разбира се. Чул, видял, това е положението. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, довършете и аз тогава ще довърша. Това ли беше? Благодаря. Не 

съм си позволявал никога да говоря на личен принцип и няма да го направя, но в крайна сметка 

в един момент трябва да се вземе отношение. Аз предлагам наистина с цялото уважение към 

Кметовете на населени места, което съм изразявал нееднократно, предложението на Кмета 

на Община Раковски е направено. Г-н Антонов, Вашето беше 20%. 

 

Г-н Петър Антонов: Протоколчика питай на заседанието да не го повтарям, колко е било. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, ще си говорим с Протоколчика, няма проблем. Г-н Пенсов, 

заповядайте. 

 

Г-н Стефан Пенсов: И аз имам едно предложение относно заплащането на Кметовете, искам 

ако е възможно поне с 200 лв. да им се вдигнат възнагражденията. На мен лично ми прави добро 

впечатление тяхната инициативност, където и когато да съм минал постоянно забелязвам 

центровете с хората. Кметът го няма на Стряма, но постоянно е на центъра човекът. Бай ти Кольо 

постоянно го виждам, както и Кметицата на Белозем, всички. Забелязвам, че наистина си 

вършат работата много добре. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Пенсов, ако ми позволите само една кратка реплика. Евентуално 

увеличение можем да направим, когато имаме актуализация на бюджет, което може би няма 

да закъснее чак толкова предвид на това, че той вече е застопорен в някакви рамки. Не че не 

може да се размести обаче това разместване е 12 000 лв. и все пак си е някаква сума. 

Предлагам ако нямате нищо против, уважаеми Колеги, нека да разгледаме това на следващ 

етап. Да видим реално, с какъв бюджет разполагаме предвид на това, че за първа година ние 

получаваме обидно ниска субсидия за увеличаване на възнагражденията, все пак промяната и 

нас ни застигна. И тя не е достатъчна дори за това увеличение, което правим в момента и става 
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за собствена сметка. Напълно съм съгласен и моите уважения към Бай ти Кольо и всички 

Кметове на населени места, специално към него се обръщам по име, защото дори с неговите 

работници и новата фадрома идва и ни помага в Раковски за поддръжката на парковете. 

Съгласен съм с Вас, че заслужават нека го направим на по-късен етап. Знаете, че тази година 

е изключително форсмажорна. Ние не получихме бюджет, когато беше времето, а малко по-

късно. Трябваше да ги направим бързичко, за да може така или иначе да заработим. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Запознат съм с въпроса, за това ако е възможно и ако може нека да го 

направим. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Нека да е на малко по-късен етап и със сигурност вярвам, че ще можем. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Пенсов, гласуваме ли Вашето предложение? 

 

Г-н Стефан Пенсов: Ами нали сега няма възможност, как да го гласуваме. 

 

Г-н Рангел Матански: Оттегляте ли го или остава като предложение? 

 

Г-н Стефан Пенсов: Ако имаме уговорка, че ще се случи по-късно, да оттеглям го. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, благодаря. Г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз пак апелирам ние тук нито сме на уговорки, на пазар и т. н.. Точно това 

беше мотивът на г-н Матански точките да бъдат преди бюджета, ние нямаме приет бюджет и 

тръгваме на актуализация да увеличаваме заплатите на Кметовете. Не е толкова трудно да се 

пипнат 5-6 цифри са, с удръжките говоря увеличението и примерно да ги вземем от резерва, 

който сте предвидили и хората да започнат да си работят спокойно и да се чувстват оценени. 

Какви са тези после, в други ден, уговорка, нали имахме уговорка и за кариерата в Шишманци, 

нали в Шишманци щяха да потекат реки да се върнем на темата. Г-н Тотов го каза, ако ще 

дадем за селото повече ще гласуваме „За“ кариерата. Аз не виждам в бюджета да е дадено 

нещо повече за селото реално, давам го като пример не задавам въпроси, правя изказване. 

Дайте да мотивираме тези хора да продължат да вършат същата работа, както я вършат 

досега. Не сме приели бюджета, ще правим актуализация и тогава ще им ги увеличаваме. Аз 

не съм съгласен с това мнение, това на Ваш коалиционен съвет може да си го коментирате 

както искате, но тук сме на заседание. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли да взема думата, г-н Председател? Преди заседанието имате 

комисии, където пак може да давате предложения. Доколкото знам такова предложение Ваше 

там не е постъпило, което го прави трудно изпълнимо разбира се не е неизпълнимо на този 

етап. Вашето изказване е много подвеждащо, неправилно и некоректно. Никога никой не е 

казвал за потичане на реки, изказването на г-н Тотов беше много конкретно и не говорим за 

кариера, говорим за проучване. Ако искате да бъдем честни и коректни нека говорим, както е 

редно. 

 

Г-н Петър Антонов: Съгласен съм. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Разбирам, че и Вас както споменахте за Председателя, че ви възбужда 

камерата ама нека все пак да бъдем коректни. Сега и Вие много добре знаете, че да нямаме 

приет бюджет, но имаме разписан бюджет. Не че е проблем да го променяме, просто не е 

много коректно така да кажем. Предполагам, че всички знаете в какви времена живеем. Най-

малкото поскъпването на всеки един материал, за който се сетите. Сега вярвам, че 

уважаемите Дами и Господа Кметове разбират текущата ситуация и биха изчакали няколко 

месеца. 
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Г-н Рангел Матански: Аз също бих искал да взема отношение, изказването на г-н Тотов беше 

във връзка с това, което взехме като решение. И във връзка с това изказване и благодарение на 

Колегите съветници от Шишманци, започна ремонта на пенсионерския клуб и ще завърши. 

Читалището започна саниране и ще завърши. Предстои съвсем скоро, но така или иначе 

строителят беше на терен, взе размерите и материалите се подготвят. И ще бъде асфалтиран 

пътят, който е паралелно на главния път от страната на пенсионерския клуб, това в рамките на 

няколко месеца. Това са реални неща, които влизат в населеното място. Съгласен съм с г-н 

Тотов, че трябва да влизат повече инвестиции в населеното място, но това към момента няма 

отношение към докладната, която предстои да гласуваме. Мисля че много се разводнихме 

през всякакви теми, а това е все пак последна точка разни, където може да отправяме упреци 

и да търсим отговори. Аз предлагам ако г-н Пенсов е оттеглил неговото предложение да имаме 

две предложения освен това, което Кметът е направил като предложение. 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански, аз имам право на дуплика. Направих изказване, репликирахте 

ме, сега ми дайте възможност. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, г-н Антонов, аз предлагам да приключим дебата и го подлагам на 

гласуване ако е необходимо. Мисля че вече 20 мин. стоим и говорим… 

 

Г-н Петър Антонов: Отнемате ми думата, така не е редно. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, отнемам Ви я и го подлагам на гласуване. 

 

Г-н Петър Антонов: Защо? С какво съм нарушил Правилника? 

 

Г-н Рангел Матански: С нищо, предлагам да го подложим на гласуване и да приключим. 

 

Г-н Петър Антонов: Трябва да кажа, че 600 000 от кариерата трябва да върнете 30% в Шишманци. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядайте. 

 

Г-н Петър Антонов: Не, аз нямам нужда от камера, аз всяка сесия говоря. Вие говорите пред 

камерата или забравихте миналия път, където не сте си чели Правилника. 

 

Г-н Рангел Матански: Изкажете се, г-н Антонов, аз ще Ви изчакам. 

 

Г-н Петър Антонов: Няма какво да се изказвам, то е ясно. Налюбувай се на камерата и 

продължаваме. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Извинявам се, че се намесвам. От кариерата, какви точно пари влизат в 

Общината? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ами никакви, това го правят те ей сега, за да си говорят. Не влизат такива 

пари 600 000 лв.. 

 

Г-н Костадин Иванов: Ама това ти го говори. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ама аз много пъти обяснявам, това е икономия хора, икономия за десети 

път казвам. 

 

Г-н Петър Антонов: Ами да де. 

 

Г-н Костадин Иванов: Като е икономия пак остават. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Подземните богатства държавна собственост ли са, г-н Кмете? 
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Г-н Павел Гуджеров: Изключителна държавна собственост, г-н Ячев. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Добре, благодаря Ви. 

 

Г-н Рангел Матански: Ако искате довършете всякакви изказвания и да продължим, няма 

страшно. 

 

Г-н Петър Антонов: Давай да гласуваме твоето предложение и спираме дискусията. 

 

Г-н Рангел Матански: Не, не, давайте. Аз ще изчакам, даже може и да не вземате думата. 

 

Г-н Костадин Иванов: Сега аз имам предложение. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядай. 

 

Г-н Костадин Иванов: Значи бюджетът има 10 500 лв. за представителни на Кмета на Общината, 

за увеличение с 200 лв. трябват 12 000 лв.. Да му намалим представителните и да ги дадем на 

тези хора. 

 

Г-н Рангел Матански: На кои хора, на Кметовете ли? 

 

Г-н Костадин Иванов: Да отидат за заплати на Кметовете. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Колеги, дайте да преминем към другите теми, защото имаме да 

гласуваме, а сме още на втора точка. Изкажете се аз не прекъсвам никой, г-н Антонов, ако 

имате нещо друго давайте. 

 

Г-н Петър Антонов: Ама ти нямаш аргументи, г-н Матански. Аз Ви казах няколко пъти сложете 

един часовник, за да има правила. 

 

Г-н Рангел Матански: Давайте ако искате, кой каквото има да казва. Предстои Великден може 

да ни поканите… 

 

Г-н Петър Антонов: Има още двадесет и една точки и тепърва започвам. 

 

Г-н Рангел Матански: Ще Ви поканя утре в 15:00 часа да боядисваме яйца в парка между 

кварталите. Дайте да си ходим по всякакви теми, аз нямам против. Нещо друго, давайте. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Понеже сега е отворена темата и може би ще ни излъчват на срещата за 

кариерата. В крайна сметка има Закон за природните богатства, който е приет в Народното 

събрание. Подземните богатства включително и камъните, които копаят в Шишманци са 

изключителна държавна собственост. В Закона е уреден начина и правилата, по който може да 

се проучват за проби, за разширение, за добив и т. н.. Общинският съвет е първата стъпка, но тя 

не е единствената. И предния път си го говорихме това нещо и още по-предния си го говорихме, 

от тогава Ви обяснявам, че ако ние не дадем съгласие Холсим по един или друг начин могат да 

го получат. Първо е манипулативно ние да си говорим, че сме дали разрешение за разширение 

на кариерата. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Второ, е лъжа, не е само манипулативно. 

 

/15:35 часа – от залата излиза г-н Йосиф Стрехин/ 
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Г-н Йосиф Ячев: Голяма лъжа си е. Второ, Холсим могат да си вземат такова разрешение от 

Министерството на икономиката и те дали ще разширяват тази кариера зависи дали ще има 

камъни там. Защото може да се окаже, че няма камъни. 

 

Г-н Костадин Иванов: Има. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Добре, аз не съм геолог. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, ако вече сте приключили с всякакви теми разни, защото не ми е 

идеята да взимам думата на Колегите от опозицията, когато имат изказване и няма смисъл от 

това нещо. Ако сте приключили тема разни да преминем към същинската част от заседанието. 

Тъй като имаме две постъпили предложения, ще гласуваме първо двете предложения на хартия. 

Ако те не минат, ще гласуваме предложението на Кмета в системата. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Председател, не трябва ли да се гласува първо моето предложение? 

 

/15:36 часа – в залата влиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Г-н Рангел Матански: Предложенията на Колегите съветници се гласуват първо, основното 

предложение се гласува най-накрая, предложения и допълнения се гласуват преди това. Г-н 

Антонов и г-н Иванов, ще имате честта да гласуваме Вашите предложения. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз оттеглям моето предложение. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Г-н Иванов, Вашето предложение от 500 лв. върху заплатите на 

Кметовете на населени места. С цялото ми уважение, тъй като в крайна сметка ние сме екип 

и когато имаме предложение за бюджет то е комплексен документ и е предложен от Кмета на 

Общината, изготвен с цялата администрация на Общината. Колкото и за някои Колеги и външни 

наблюдатели да изглежда, че ние гласуваме по един начин гласуваме така, защото преди това 

ние обсъждаме предложените неща от всяка възможна страна. Спорим по голяма част от 

точките, но когато излезем с единно решение го отстояваме. Просто информация за тези 

квалификации, които се чуват от време на време. В тази връзка отново с цялото ми уважение 

към Кметовете на населени места, което съм заявявал нееднократно ще гласуваме 

предложението на г-н Иванов.  

 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев  Х  

2. Рангел Георгиев Матански    Х 

3. Любов Степановна Кориновска   Х 

4. Генчо Тодоров Тодоров   Х 

5. Пламен Йовков Марин  Х  

6. Елена Иванова Узунова   Х 

7. Младен Минчев Мандраджийски   Х 
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8. Деяна Андреева Загорчева   Х 

9. Светослав Стефанов Балабански   Х 

10. Юлиян Иванов Ночев   Х 

11. Петър Милков Антонов Х   

12. Стефан Самуилов Марушкин Х   

13. Петко Димитров Колев Х   

14. Стефан Йозов Пенсов   Х 

15. Aнелия Францова Гечева Х   

16. Георги Николов Тотов   Х 

17. Костадин Дечев Иванов Х   

18. Росица Иванова Пеева Х   

19. Йосиф Божидаров Стрехин Х   

20. Йовко Георгиев Николов Х   

21. Ангел Николов Кордов Х   

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, при 21 гласували – „За“ – 9, „Против“ – 2, „Възд. се“ – 10, 

предложението не е прието. Сега в системата гласуваме предложението на Кмета. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 5       

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 – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

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 № 538 

 
 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства и 

Кметски наместник считано от 01 април 2022 г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности. 

 

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. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 

2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, определя основно трудово 

възнаграждение на Кметовете на кметства и Кметски наместник, считано от 01 април 2022 г., 

както следва:              

 1.1. Кметове на кметства и Кметски наместник: 

                                                                                                Било  Става от 

01.04.2022 

година 

Кмет на кметство Белозем с население над 

2500 души        

1475 лв. 1545 лв. 

Кмет на кметство Стряма с население над 

2500 души                 

1475 лв. 1545 лв. 

Кмет на кметство Чалъкови с население от 501 

до 2500 души        

1465 лв. 1535 лв. 

Кмет на кметство Шишманци с население от 

501 до 2500 души        

1310 лв. 1380 лв. 

Кмет на кметство Момино село с население 

от 501 до 2500 души        

1310 лв. 1380 лв. 

Кметски наместник Болярино с население под 

350 души 

1130 лв. 1200 лв. 

 1.2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1.1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за 

всяка прослужена година. 

 1.3. От начислените възнаграждения по т. 1.1 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица, за други удръжки, определени със закон. 

 

 

МОТИВИ: Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на 

селища в рамките на действащата нормативна уредба.  

С Постановление на Министерският съвет № 67 от 14 април 2010 г. за Заплатите в 

бюджетните в ал. 16 на чл. 5, е предвидено конкретният размери на индивидуалните основни 

месечни заплати на кметовете на кметства да се определят от съответния общински съвет по 
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реда и условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля 

основната месечна заплата на министър. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-151 от 

01.04.2021 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на 

Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Раковски за 2022 година. Г-н Тодоров, заповядайте. 

 

Г-н Генчо Тодоров: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми Колеги, комисията разгледа 

Докладна записка от Кмета на Община Раковски г-н Гуджеров и с пълно единодушие предлага 

тя да бъде приета. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, коментари? Няма. В такъв случай гласуваме. 

 

 

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 – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

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 № 539 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2022 година. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 197, ал. 3  от Закона за предучилищното и училищното 

образование 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 197, ал. 3  от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Раковски Приема Годишен план за изпълнение на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Раковски за 2022 година. 

 

 

МОТИВИ: Годишният план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Раковски е разработен в съответствие с Общинската стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2022-2023 г., приета с 

Решение № 507, взето с Протокол № 31/17.03.2022 г. от Общински съвет - Раковски и е 

съгласуван с Регионалното управление на образование - Пловдив. Изпълнението на 

дейностите ще допринесат до очакваните резултати - децата и учениците да получат обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-161 от 

05.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане на 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2022 година. Г-н Тотов, 

моля за становище. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението за приемане 

на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2022 година и 

предлага на Общински съвет – Раковски да приеме. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря! Колеги, коментари? Няма. В такъв случай преминаваме 

към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 18      

Против: 0       

Възд.се: 3                           

 

 

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 – възд. се 

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 № 540 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: : Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски 

за 2022 година, на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/. 

 

На основание: чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за планирането на социалните 

услуги, чл. 25. ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 5, т. 9, т. 11 и чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          Общински съвет – Раковски приема Годишен план за развитие на социалните услуги в 

Община Раковски за 2022 година и планирани дейности за 2022 г. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с планирането на делегираните от държавата дейности и социалните 

услуги финансирани със средства от общинския бюджет, е изготвен Годишен план за развитие 

на социалните услуги в Община Раковски за 2022 г. 

Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2022 г. е разработен 

в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия в Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в Община Раковски и съобразен с всички изисквания, заложени 

в Наредба за планирането на социалните услуги, Закона за социалните услуги и Правилника 

за прилагането на закона за социалните услуги. 

 Планът е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, 

в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, 

нормативна база и икономическа среда. Законовата рамка е предвидена в чл. 38, ал. 1 от 

Закона за социалните услуги на общинско ниво след одобрение от Агенция за социално 

подпомагане.  

 Годишните планове се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат 

изпълнени през следващата календарна година. 

 Процедурата минава през две важни стъпки: 

 Съгласуване със Съвета по въпросите за социалните услуги, създаден със Решение № 

427, взето с Протокол №27/28.10.2021 г. и Решение № 461, взето с Протокол № 

29/16.12.2021 г. от заседание на Общински съвет Раковски и на основание чл. 27, ал. 1, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; 

 Обществено обсъждане с граждани, на основание чл. 62, ал. 1 от Наредба за 

планиране на социалните услуги. 

Съгласно гореизложеното, двете стъпки са изпълнени, видно от което може да се запознаете 

надлежно от приложената документация.  

 Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални 

услуги се определят с правилника за прилагане на закона. 

 Предложеният Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 

2022 г., дава информация за брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират 

в общината, брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат разкрити 

на територията на общината; източници на финансиране, както и други дейности за развитие 

на социалните услуги за съответната година. 

 Целите, които се поставят: 

- Разширяване на мрежата от социални услуги в Общината за подкрепа на уязвимите 

семейства и децата, лица с трайни увреждания и техните семейства, лица в 

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. 37 
 

нетрудоспособна възраст и невъзможност за самообслужване, имаща за цел да 

повиши качеството им на живот и възможностите за социалното им включване, за 

предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и 

децата и индивидуално развитие. 

- Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 

съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на Общинска стратегия 

за развитие на социалните услуги. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на нова услуга: 

Проектът на Годишния план за социалните услуги за 2022 г. не изисква допълнителни 

средства освен утвърдените в бюджета. 

Очаквани резултати: 

- Разширяване на програмите, които предлагат почасови грижи в домашна среда; 

- Личен асистент за хората с увреждания с определена чужда помощ; 

- Подобряване качеството на живот на потребителите на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ чрез ежедневни почасови грижи от социален асистент; 

- Информиране и консултиране за наличните форми за социално подпомагане и 

подкрепа, достъп до административни услуги; 

- Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по 

отношение на образованието, насилието и отпадане на училище. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Раковски за 2022 г. е 

съобразен с актовете на правото на Европейския съюз. 

 

 

* * * 
 

Г-н Рангел Матански: Пета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-169 от 06.04.2022 г. 

от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно Приемане на Доклад за 

наблюдение на изпълнението на „Общински план за развитие на Община Раковски за периода 

2014-2020 г.“. Г-н Марушкин, моля за становище. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението на 

Кмета на Община Раковски, относно приемане на Доклад за наблюдение на изпълнението на 

„Общински план за развитие на Община Раковски за периода 2014-2020 г.“. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Колеги, коментари и становища имате ли по изказаното 

становище от г-н Марушкин? Да, г-н Марушкин, заповядайте. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Аз и на заседанието на комисията подчертах държа в този план, който 

е записан казах, че в Община Раковски е направено доста за съхранение на историческата 

памет на Общината. Имам предвид в констатациите да се добави изпълнението на паметника 

в Шишманци и направата на Мемориалния комплекс в гр. Раковски на загиналите във войните 

за национално обединение, защото такова предложение бях правил и с изненада установих, 

че в този план е пропуснато. За това държа това да се добави, защото то е нещо положително. 

Още повече, че и то трябва да се развива в бъдеще. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Марушкин, и на комисиите Ви споделих, че това не е план, това е отчет 

на вече извършено в минал период от време. Това, което Вие сте предложили ако искате 

изчетете го, което смятате че трябва да се добави. В крайна сметка това е един вид отчет за това, 

което е изпълнено, което е минало. Ако искате Вие сте направили едно предложение изчетете 

го да се добави към доклада, което е пред Вас. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Аз там бях записал просто вярно е, че е отчет. Обаче това е свършена 

работа, която липсва. Аз не знам, защо някой трябва да пропусне да напише нещо, което е 

хубаво. Мисля и паметникът в Шишманци и Мемориалният комплекс се възприема от всички 
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граждани и хора, така че аз не виждам какво толкова има за дискусия. Написал съм го просто 

да се добави, защото то е плюс. 

 

/16:06 часа – от залата излиза г-н Петко Колев/ 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм, но това което Вие сте представили пише: В тази връзка 

предлагам текста в началото да бъде добавен в раздел „Култура“ на 48 страница на „План за 

интегрирано развитие на община Раковски за периода 2021 – 2027 г. и в доклада за 

изпълнението на същия за периода 2014 – 2020 г.. Първо Планът за интегрирано развитие на 

община Раковски е документ, който касае 2021 – 2027 г.. Ние в момента приемаме Доклад за 

наблюдение на изпълнението на „Общински план за развитие на Община Раковски за периода 

2014-2020 г.“. Това са два различни документа и Вие предлагате нещо да се добави в един 

бъдещ документ, т. е. настоящ и бъдещ към онзи период. Ако искате формулирайте, какво 

точно предлагате да се добави и да го добавим.  

 

Г-н Стефан Марушкин: Явно говорим на различни езици, защото… 

 

Г-н Рангел Матански: Може би говорим на различни езици, г-н Марушкин. Ако искате направете 

предложение да бъде добавено към Доклада. 

 

/16:07 часа – от залата излиза г-жа Любов Кориновска/ 
 

Г-н Стефан Марушкин: Аз съм го направил, но просто не можете да го разберете. Аз Ви го 

обясних, значи вече има някакъв готов документ, а трябва да има приемственост между единия 

и другия документ. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, обяснете, какво да добавим в този документ. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да добавим в първия документ това, което е свършено. Тъй като той има 

връзка с Плана за развитие по-нататък това нещо да се добави, защото като  не го добавите в 

първия документ и е написано във втория ще излезе, че тези неща изобщо не съществуват. 

Мисля че точно на тази база и в Областта липсват точно тези два военни паметника в списъка 

на Област Пловдив като съществуващи. 

 

/16:08 часа – в залата влиза г-н Петко Колев/ 
 

Г-н Рангел Матански: Добре, г-н Марушкин, моля направете предложението. Изчетете го, за да 

може да запознаете всички Колеги, какво ще гласуват. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Добре. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз не мога да направя предложение вместо Вас. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Предложение за сесията на 13.04.2022 г.: След Освобождението за 60 

години България води пет войни .В тях загиват около двеста хиляди български войни и около 

половин милион са ранени, осакатени и безследно изчезнали. Балканите са място на две 

балкански и две световни войни. След всяка война България гради нови и нови паметници. Най-

много са изградени през 20-те години на ХХ в .След втората национална катастрофа - 1918 г. 

стотици български синове не се завръщат от бойните полета. Ньойският договор ликвидира и 

последната надежда на българите за пълно национално освобождение и обединение. На 

България  и остават цели  само очите, за да оплаква своята историческа съдба. С малки 

изключения, загиналите са погребвани по бойните поля. След войните гробовете им, които не 

са в границите на страната, са заличени от нашите комшии. Близките на загиналите имат 

потребност от паметници в родните места ,за да могат в деня на смъртта и по задушница 

сираците, вдовиците, майките и бащите, близките да запалят свещица, да сложат цвете и да се 

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. 39 
 

докоснат до душите на загиналите. Военните паметници са символ на хилядите знайни и 

незнайни гробове на българските войни. Понякога позабравени и буренясали. Дори и в 

България. 

 

/16:09 часа – от залата излизат г-жа Виолета Петрова, г-жа Стефка Милиева, г-н 

Александър Атанасов и г-н Димитър Николов/ 
 

                 За да отдадат почит и се преклонят пред подвига на загиналите герои в община 

Раковски във всяко населено място има издигнати военни паметници на загиналите във войните 

за национално обединение, като в някои места са по няколко. От справката която направих в 

картотеката на областна комисия „Военни паметници“ в община Раковски са регистрирани 

11 военни паметника, като не са включени наскоро построените и тържествено открити – 

мемориалният комплекс на загиналите в гр. Раковски и паметника в с. Шишманци. Всички тези 

паметници се превърнаха в места, където се честват национални и свързани с историята ни 

дати отдава се почит на загиналите, и се събират хората от населените места и гости. 

               Повечето паметници са построени преди много години, но дори и тези които са открити 

наскоро ,се нуждаят от постоянна поддръжка и освежаване. 

                 В тази връзка предлагам текста в началото да бъде добавен в раздел „Култура“ на 48 

страница на „План за интегрирано развитие на община Раковски за периода 2021 – 2027 г. и в 

доклада за изпълнението на същия за периода 2014 – 2020 г. 

                 Що се касае за средствата които ще се предвидят за поддръжка и възстановяване е 

необходимо комисия от Общината назначена със заповед на Кмета и под ръководството на 

общинска комисия „Военни паметници“ да определи какво ще е необходимо за всеки 

паметник и се заложат в Приоритет 2.3. „Подкрепа в културата“. С уважение, Стефан 

Марушкин. 

 

/16:11 часа – в залата влиза г-жа Любов Кориновска и излиза г-н Пламен Марин/ 
 

Г-н Рангел Матански: Добре, г-н Чавдаров, като човек, който е изготвил Доклада. На първо място 

аз не мога да приема предпоставките а г-н Марушкин, че в момента отчитаме Плана за 

интегрирано развитие, защото в момента отчитаме Общинския план за развитие, това са два 

различни документа. Няма как да добавим текст в план, който не гледаме в момента. Нито като 

предложение за влизане в плана до 2027 г., нито като отчет на самия План. Още повече текстът 

тук, който г-н Марушкин изчете, тъй като явно аз не разбирам и искам да се консултирам с Вас. 

Мисля че не касае конкретно 2020 г. като изпълнени дейности от Общински план за развитие на 

Община Раковски, моля за становище дали това, което г-н Марушкин изчете в документа, който 

Вие сте приложили като изготвил Доклад за наблюдение на изпълнението на „Общински план 

за развитие на Община Раковски за периода 2014-2020 г.“. 

 

Г-н Венцислав Чавдаров: Г-н Председател, уважаеми Госпожи и Господа Общински съветници, 

г-н Марушкин, в интерес на истината миналата година, когато приемахме предложения на 

Общински съвет План за интегрирано развитие, г-н Марушкин представи това предложение да 

бъде включено на стр. 48 в Плана. То беше включено като такова, тъй като това е аналитичната 

част на плана, в която действително беше пропуснато да бъде отбелязано, че в същност има 

изграден такъв Мемориален комплекс. Това предложение на г-н Марушкин вече е част от така 

нареченото ПИРО и в този ред на мисли не виждам смисъл отново то да бъде прието. Колкото 

до Доклада за наблюдение и оценка на ОПР всъщност той е отчет, който представлява отчет за 

2020 г.. Доколкото си спомням аз паметникът всъщност беше изграден, осветен, благословен и 

открит много преди 2020 г.. В този ред на мисли това е моето становище и консултация към 

Общински съвет. 

 

/16:13 часа – в залата влиза г-н Пламен Марин/ 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Чавдаров! Това се опитах да Ви обясня, г-н Марушкин. През 

2020 г. паметникът в Мемориалния комплекс е вече открит и то преди това, няма как да влезе и 
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не е редно, не че няма как да влезе Ваше е предложението и ако Общински съвет го гласува, 

ще влезне. Няма как да влезне за 2020 г., то е по-напред във времето. Защото то е отчет за 

свършеното и смятам да прекъсна дебата до тук. Ако искате споделете нещо и с това да 

прекъснем дебата и да продължим към гласуване. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Тъй като не искам да се повтарям повече аз смятам, че това което е 

направено трябва да се отрази независимо. Значи 2018 г. беше открит военният паметник, 2020 

г. беше открит Мемориалният комплекс. Дава се отчет за свършеното от Общината и не знам 

сега това премълчава ли се, пропуснато ли е. Аз просто искам да обогатя този план с това, 

което е свършено. Не знам, защо трябва нещо, което е направено да отсъства от това нещо то 

остава за историята. Ще излезе, че тези неща изобщо не ги е имало тогава. Нито за 2018 г., 

защото мисля че и в Шишманци 2018 г. беше открит този паметник и не виждам смисъл на тази 

дискусия. Сега с процедурни пък дали в едното или в другото, аз Ви казах нека като присъства 

в първото да иде и във второто. Не зная, защо по този начин и ще Ви кажа нещо, защото 

започнахте нещо, което мен специално много ме притеснява. Дамян Дамянов е казал – 

пътища, които се пресичат, когато някога се разделят като ранени змии криволичат, но никога 

от тях не става път. Недейте разединява, Вие сега едва ли не настройвате едната част от 

Общинските съветници срещу другите. В тези трудни времена трябва да се обединяваме, не 

да говорим едни срещу други, да поставяме под съмнение интелектуалните качества на този 

или на онзи, дали можел да смята или не. Просто доверявам се на моя опит, имайте уважение 

към тези хора. Те са прави, че хората са ги изпратили и ни гледат. Ще е срамно, че ние водим 

такива дискусии и ще си мислят, че всяка сесия ние си поставяме, какво образование имаме 

или нямаме. Моето желание е точно това, направеното да фигурира в документите. Знам, че 

се учудвате може и да ме помислите за профан, аз така го мисля и така го споделям. Мисля 

че най-точни са думите на поета, не случайно ги казах. Замислете се и гледайте по този начин 

да работи, не просто да се настройваме едни срещу други и да се караме, няма смисъл. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Марушкин, а дали разбрахте това, което каза г-н Чавдаров, че това 

което искате вече е станало за ПИРО-то. За Плана за интегрирано развитие на Общината това, 

което предлагате то вече е станало. Когато го гласувахме Вие тогава го предложихте и то 

намери отражение в аналитичната част, нали разбирате. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Да, но аз точно това имах предвид, че това което е написано 

предварително и ако има нещо изтървано да го добавим. Нещо пречи ли на това нещо, защото 

в момента се обсъжда Докладът за изпълнението. Излиза, че това все едно не е изпълнено, не 

са направени. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не, те са различни документи. Това исках да кажа, че едното е план, а 

другото отчет. В плана това, което Вие искате то вече е заложено. С най-голямото ми уважение 

към Вас, то вече е станало 50% от това, което искате. Отчета е различен документ. 

 

Г-н Рангел Матански: За да излезна от дебата, кой какво казал и какво рекъл. Да направим едно 

предложение, което може би ще Ви допадне. Тъй като това е Доклад за изпълненото през 2020 

г., тогава е открит Мемориалният комплекс. Искате ли с Ваше разрешение да 

преформулирам това, което изчетохте и да добавим, че през 2020 г. е открит Мемориалният 

комплекс. Естествено г-н Чавдаров ще помоля за становище дали това нещо може да бъде 

добавено, защото той Планът като план има заложени цели и дейности. Тази цел конкретно не 

е била заложена и как да отчетем нещо, което не е било заложено. Г-н Чавдаров, моля за 

становище дали можем да добавим, че 2020 г. е открит Мемориалният комплекс, което е 

истина и е факт. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Може ли само… 

 

Г-н Рангел Матански: Само да чуем г-н Чавдаров и Ви давам думата. 
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Г-н Венцислав Чавдаров: Формулирано по този начин, разбира се то може да намери 

обективност в Доклада за наблюдение и оценка след приемане на решение на Общински 

съвет. Формулирано изцяло по този начин, че през 2020 г. е открит мемориален комплекс. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря! Г-н Марушкин, заповядайте. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Само една скоба, гледаме периода 2014 – 2020 г.. Не правим Доклад 

за 2020 г., аз за това казах, че 2018 г е едното и 2020 г. е другото. Прочетете точно точката, тя 

обхваща цял период, не конкретна година. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. За да приключим дебата предлагам да добавим текста, който г-н 

Марушкин иска в Доклада и с това да приключим. Единственото, което не бих искал да 

присъства е, че се касае за Плана за интегрирано развитие, защото това е съвсем друг 

документ. Всичко, което касае Плана за интегрирано развитие като предложение и отчет да не 

влиза в Доклада, за да не казвате че криволичим и т. н., защото аз не съм съгласен и не искам 

да влизам в този разговор. Г-н Антонов, заповядайте. 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански, цялата каша я забъркахте Вие преди две години. 

 

Г-н Рангел Матански: Съгласен съм. Минаваме в разни ли, г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Разни, можем да си говорим цяла сесия за разни. Преди две години г- 

Марушкин Ви обясни като хората имало на територията на общината, няма да го пишем голям 

праз пет реда в единия или другия документ. Направили са го хората, тичали са, има паметници 

в Раковски, има паметници в Шишманци, че напишете го голям проблем. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, не разбирате или се правите, че не разбирате? Защото аз пак 

да кажа, то е написано. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз разбрах за единия документ, но г-н Марушкин е прав. 

 

Г-н Павел Гуджеров: И както казах на г-н Марушкин, моите уважения към него. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги, да прекратим дискусията. Г-н Марушкин, Вашият текст ще 

бъде вкаран в Доклада без текста касаещ друг документ. Аз предлагам да влезе като 

допълнение към Доклада. Г-н Чавдаров, ще помоля след като вече Докладът бъде гласуван да 

добавите текста, така че да се отнесе към конкретните точки. Колеги, подлагам на гласуване 

предложението на Кмета с допълнението от г-н Марушкин. 

 

 

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 № 541 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане на Доклад за наблюдение на изпълнението на „Общински план за 

развитие на Община Раковски за периода 2014-2020 г.“ 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 24, ал. 4 от Закон за регионалното развитие. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          Общински съвет - Раковски приема представения Доклад за наблюдение на 

изпълнението на „Общински план за развитие на Община Раковски за периода 2014-2020 г.“ 
 

 

МОТИВИ: Чл. 21, ал. 4 от ЗРР определя Общински съвет като орган по одобряване на годишните 

доклади по наблюдение на Общинските планове за развитие. В духа на разпоредбата, глава 

VII от „Общински план за развитие на Община Раковски за периода 2014-2020 г.“ е именувана 

„Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана“ и видно от 

съдържанието й, Общински съвет е определен като орган по наблюдението, а кметът на 

общината управлява изпълнението на плана. В тази връзка, последният назначава работна/ 

специализирана група, която отговаря за отчитането на изпълнението на плана и представя 

Доклад, който кметът внася за одобрение от Общински съвет. 

 

На заседание на Общински съвет – Раковски, провдено на 13.04.2022 г., при обсъждане 

на предложен Доклад за наблюдение на изпълнението на „Общински план за развитие на 

Община Раковски за периода 2014-2020 г.“, съгласно Предложение с Вх. № ОбС-169 от 

06.04.2022 г. от Кмета на Община Раковски, се приема изготвеният Доклад, ведно с допълнение 

предложено от Стефан Марушкин – Общински съветник в Общински съвет - Раковски, както 

следва: 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

2. Демография и социален фактор 
 

Ж. Култура 
 

След Освобождението за 60 години България води пет войни .В тях загиват около двеста 

хиляди български войни и около половин милион са ранени, осакатени и безследно изчезнали. 
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Балканите са място на две балкански и две световни войни. След всяка война България гради 

нови и нови паметници. Най-много са изградени през 20-те години на ХХ в .След втората 

национална катастрофа - 1918 г. стотици български синове не се завръщат от бойните полета. 

Ньойският договор ликвидира и последната надежда на българите за пълно национално 

освобождение и обединение. На България  и остават цели  само очите, за да оплаква своята 

историческа съдба.  С малки изключения, загиналите са погребвани по бойните поля. След 

войните гробовете им, които не са в границите на страната, са заличени от нашите комшии. 

Близките на загиналите имат потребност от паметници в родните места ,за да могат в деня на 

смъртта и по задушница сираците, вдовиците, майките и бащите, близките да запалят 

свещица, да сложат цвете и да се докоснат до душите на загиналите. Военните паметници са 

символ на хилядите знайни и незнайни гробове на българските войни. Понякога позабравени 

и буренясали. Дори и в България. 
 

За да отдадат почит и се преклонят пред подвига на загиналите герои в община 

Раковски във всяко населено място има издигнати военни паметници на загиналите във войните 

за национално обединение, като в някои места са по няколко. От справката която направих в 

картотеката на областна комисия „Военни паметници“ в община Раковски са регистрирани 

11 военни паметника, като не са включени наскоро построените и тържествено открити – 

мемориалният комплекс на загиналите в гр. Раковски и паметника в с. Шишманци. Всички тези 

паметници се превърнаха в места където се честват национални и свързани с историята ни 

дати отдава се почит на загиналите, и се събират хората от населените места и гости. 

Повечето паметници са построени преди много години, но дори и тези които са открити 

наскоро, се нуждаят от постоянна поддръжка и освежаване. 

 

* * * 
 

 

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

2014-2020 г. 
 

Настоящият доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на 

Община Раковски обхваща следните елементи: представяне на общите условия за 

изпълнение на плана и в частност социално - икономическите промени настъпили на 

територията на общината за изминалата 2020 г.; постигнат напредък в изпълнението на 

Общинския план за развитие по приоритети и конкретни мерки въз основа на индикаторите за 

наблюдение; действия и мерки, предприети от компетентните органи за осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнение на Общинския план за развитие в т. ч. мерките за 

наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни, мерките 

за осигуряване на информация и публичност на действията, мерките за постигане на 

необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове 

и програми на територията на общината, мерките за прилагане на принципа за партньорство, 

както и преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми. 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

1. Териториални характеристики на Община Раковски 

Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното 

Пазарджишко - Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град 

Пловдив. 

Границите й са: 

север и североизток - Община Брезово, Пловдивска област; изток - Община Братя Даскалови, 

Старозагорска област;  
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юг — Община Садово, Пловдивска област;  

запад, югозапад - Община Марица, Пловдивска област;  

запад - Община Калояново, Пловдивска област; 

Общината в сегашния си вид е образувана на 26.01.1979 г. с Указ № 93 за 

административно - териториални промени в страната. Разположена е върху площ от 264 кв. 

км. и обхваща гр. Раковски – административен център на община Раковски и населените 

места с. Белозем, Стряма, Чалъкови, Шишманци, Болярино и Момино село. Територията на 

Общината е гъсто заселена и съставлява 4.4% от общата територия на област Пловдив. По 

последни статистически данни гъстотата на населението е 96 души/кв. км. Община Раковски 

се отнася към категорията на средно големите общини.  

Община Раковски заема важно пътно-транспортно положение, което оказва 

благоприятно влияние върху стопанския живот. Също така  притежава благоприятни почвено-

климатични условия и равнинен релеф, който факт обуславя развитие, както на интензивно 

земеделие, така и на промишленост. Община Раковски се характеризира със свободен 

потенциал - земя и води, които допринасят за нейното развитие. Територията на общината е 

бедна на рудни и нерудни изкопаеми. Община Раковски разполага с инертни материали - 

главно строителен камък. 

По отношение на географското положение и природните ресурси на територията на 

община Раковски могат да се посочат следните силни страни: благоприятното 

местоположение и наличие на свободен потенциал - земя и води, както и почвено - 

климатичните предпоставки и равнинен релеф обуславят развитието както на интензивно 

земеделие и животновъдство, така и на промишленост. За съжаление тези благоприятни 

условия са застрашени в последните години от неблагоприятни климатични процеси и от 

неправилното им използване и замърсяване от човешкия фактор. 

2. Демография и социален фактор 

А. Промени в демографската характеристика на населението 

 

Населението на Община Раковски от десетилетия се движи в границите между 25 000 и 

29 000 души, видно от следващата таблица. Най-големият спад на населението на Община 

Раковски е през 2011 г., когато населението достига до 26 381 души. То намалява с почти 2 100 

души спрямо предходната 2010 г., след което през следващите три години се отчита 

благоприятната динамика на раждаемостта, което води до растеж в естествения прираст. За 

отчетния период най-голям спад се отчита през последната 2019 г., въпреки че в сравнение с 

национален и областен мащаб, естествения прираст на Община Раковски е доста по- 

устойчив. 

 

Населени 

места/годи

на 

Общин

а 

Раковс

ки  

гр. 

Раковс

ки 

с. 

Белозе

м 

с. 

Стрям

а 

с. 

Чалъков

и 

с. 

Шишман

ци 

с. 

Момин

о село  

с. 

Болярин

о  

2019 г.  25 253 14 692 3 673 2 892 1 946 949 730 371 

2020 г.  25 423 14 696 3 680 2 929 1 953 981 772 412 

*Обобщени данни от ИНФОСТАТ платформа разработена от Националния статистически 

институт (НСИ) към 31.12.2020 г.  

 

По данни от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ (ГД ГРАО), населението на Община Раковски към 31.12.2020 г. е 28 147 души, 

които са разпределени както следва:  

 

Населени 

места/годи

на 

Общин

а 

Раковс

ки  

гр. 

Раковс

ки 

с. 

Белозе

м 

с. 

Стрям

а 

с. 

Чалъков

и 

с. 

Шишман

ци 

с. 

Момин

о село  

с. 

Болярин

о  

2019 г.  28 178 16 725 3 926 3 634 1 991 907 666 328 
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2020 г.  28 148 16 704 3 912 3 640 1 986 901 675 329 

*Обобщени данни от https://www.grao.bg/ информационен сайт на ГД ГРАО. 

Видно от приложените таблици населението в община Раковски според НСИ е осезаемо по-

малко в сравнение с данните на ГД ГРАО. Впечатление прави, че в сравнителен план 

населението в отчитаната година се увеличава в сравнение с това от сравнителната 2019 г. 

според данните на  НСИ, а според ГД ГРАО то намалява.  

 

Б. Процент на безработица 

 

Година  Ниво на 

безработица 

в проценти 

2019 г. 7,2 

2020 г.  9,2 

 

 

Видно от посочените по-горе данни за предходните 6 год. броят на безработните и 

съответно нивото на безработицата има устойчиво намаляващ тренд най-вече през 2008 г. Това 

се дължи, както на съживяването на икономиката като цяло, така и на реализирането на 

програми и мерки за заетост, а също и на функционирането на „Индустриална зона — 

Раковски", която е първата реално функционираща индустриална зона в България.  

Към 31.12.2019 г. нивото на безработица намалява в сравнение с предходната 2018 г. 

като достига до 9,7 %, като за страната средния процент на безработица е 4,8%. Въпреки 

множеството програми, в които участва общината за насърчаване на незаетите лица и за 

осигуряване на временна заетост на ниско квалифицирани работници все още процентът на 

безработица е относително висок. 

В. Здравеопазване 

Изградената система на здравеопазване в общината е сравнително добра. 

Статистическите показатели, характеризиращи дейността на лечебните заведения са подобри 

в сравнение с предходните години, което е резултат от привличането на нови специалисти и 

дългогодишния опит на работещите. 

„МБА/1 - Раковски" ЕООД, която е изцяло общинска собственост (общинско лечебно 

заведение) осигурява спешна и планова консултативна и лечебна помощ на жителите на 

Община Раковски и Община Брезово с общо население около 35,5 хил. души. 

Първичната извънболнична помощ се осъществява от една групова практика „Света Ана 

и 11 индивидуални практики. Специализираната извънболнична помощ се осъществява от 

Медицински център „Света Елисавета" в гр. Раковски с филиал в с.Белозем. В община 

Раковски има и изграден център за спешна медицинска помощ - филиал към Пловдив. 

През 2018 г. към Общинската болница бе изградено ново крило, което спомогна 

предоставянето на здравни услуги в Община Раковски и спомогна развитието на болничната 

помощ. 

През 2019 г. и 2020 г. в община Раковски бе развит и проект, който допринесе за 

повишаване качеството на здравните услугите при маргинализираните общества, „Социално- 

икономическа интеграция на маргинализираните общества като ромите в Община Раковски". 

Въпреки, че е налице концентрация на здравни обекти в гр. Раковски, здравните услуги 

са сравнително равномерно разпределени по територията на общината. Необходими са 

мерки насочени към повишаване качеството и средата на предоставяните услуги, 

повишаване на здравната култура и повишаване здравословното състояние на населението. 

Г. Образование и материално-техническа база в учебните и детски заведения 

На територията на Община Раковски има шест основни училища, от които две са 

средищни. В средищните училища се приемат и обучават деца, в чието населено място няма 

училище. Поради намаляване броя на децата и учениците се наложи закриването на 
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училищата в с. Болярино и с. Момино село. В село Белозем се обучават децата на село 

Болярино, а в село Стряма се обучават децата от с. Момино село. 

През 2017 г. бе закрито и училището в Шишманци, поради недостига на деца. 

Образователната обезпеченост на децата от. С. Шишманци бе насочена към ОУ „Гео Милев", 

с. Белозем. 

На територията на община Раковски има две професионални гимназии. В с. Белозем 

функционира държавно училище — професионална гимназия по селско стопанство. В гр. 

Раковски има професионална гимназия - ПГ „Петър Парчевич" - общинско учебно заведение. 

Броят на учениците в професионалните гимназии през последните три години намалява. 

Педагогическият персонал като следствие също намалява. 

Детските градини са шест на брой като през 2012 г. ЦДГ „Зорница" - с. Шишманци е 

преобразувана във филиал към ЦДГ „Синчец" - с. Белозем. През 2012 г. ЦДГ „Първи юни" е 

преобразувана в ОДЗ. 

Д. Раждаемост/Смъртност 

Родени и починали на територията на община Раковски 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Родени 294 291 341 312 310 340 294 325 320 

Починали 364 377 338 408 428 426 400 418 395 

 

Сведенията относно раждаемостта за предходните девет години показват, че през 2016 

г. се наблюдава повишаване на раждаемостта, спрямо предходните години като общия брой 

е 340 деца, а за 2019 г. броя им намалява - 320 деца. 

Във всички населени места се наблюдава значително увеличение на процента на 

ромските деца, като те освен в с. Чалъкови, с Шишманци, с. Момино село, вече се 

преобладават и в с. Стряма. 

Е. Социални дейности 

Социалните услуги на територията на Община Раковски са силно застъпени. Основна 

роля в това играе дирекция „Социално подпомагане", в която има създаден отдел „Закрила за 

детето". 

Община Раковски предоставя различен тип социални услуги. Те биват делегирана от 

държавата дейност, проектни дейности и механизмът „Лична помощ". 

Към края на 2014 г. с изтичането на програмния период в община Раковски приключва 

проект „Подкрепа за достоен живот" по Оперативна програма „Развитие на на човешки 

ресурси", който предоставяше услугата осигуряване на „Личен асистент" за болни и хора с 

увреждания, като към края на 2014 г. е осигурена работа на 56 лични асистента, а 

обгрижваните лица са 58. 

През 2019 г. започна реализирането на проектите „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания", „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" и 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общества като ромите в 

Община Раковски". Първият от проектите обслужва трудноподвижни, възрастни хора и хора в 

риска, като за целта има назначен мобилен екип от социални работници, психолог и 

медицинска сестра, които ежедневно обслужват ползвателя на услугата. Капацитета на 

ползвателите по услугата е 100. Вторият от проектите предоставя на ползвателите, както 

ежедневното обслужване от санитар, така и обезпечава нуждата от ползване на социален 

работник. По проекта има назначени 50 санитари. Третият от проектите целия интеграцията на 

ромските общности, чрез поетапното създаване на хигиенни, трудови, социални и 

образователни навици. И трите проекта са по ОПРЧР. 

От 2008 г. в Община Раковски функционира „Център за обществена подкрепа", който е 

предназначен за работа с деца в риск. 
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В Община Раковски функционира и услуга от резидентен тип „Център за настаняване 

от семеен тип" ЦНСТ. 

Друга социална услуга, която се предоставя от Община Раковски е „Домашен 

социален патронаж" - доставяне на храна по домовете на възрастни и болни хора. 

Ж. Култура 

Към 2014 г. на територията на общината функционират 9 броя читалища, които не само 

съхраняват духа на утвърдените традиции, но и създават нови и обогатяват календара на 

съвременната празничност. 

Община Раковски се слави с ежегоден Международен фестивал на кукерските и 

маскарадни игри „Кукове - Раковски", който се провежда през последните петък и събота 

преди Заговезни по католическия календар. Участват групи от различните региони на страната, 

както и от Република Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Словения, Северна Ирландия. Всяка 

година гр. Раковски посреща над 2000 участника. 

Ежегодно се организира Международен християнски младежки фестивал, а местната 

общност участва в "Маратон на мира", включващ държавите България, Гърция, Сърбия и 

Македония. 

Традиционно през месец май в с. Белозем се провежда „Фестивал на белия щъркел". 

През 2005 г. с. Белозем е обявено от германската фондациия за опазване на природно 

наследство (EURONATUR) за Европейско село на белия щъркел. Традиционното провеждане на 

фестивала - с празничната атмосфера и настроение утвърждава с. Белозем и Община 

Раковски като своеобразна туристическа дестинация. 

Освен всичко описано до тук на територията на Община Раковски ежегодно на празника 

Трифон Зарезан се организира "Винария", на която най-добрите винари представят 

произведеното от частни лозови масиви вино. 

Ежегодно през месец май в Община Раковски се провеждат Майските културни дни. 

По предварително изготвена програма читалища, училища , детски градини от нашата 

община представят постиженията на музикални и театрални школи, танцови състави и 

талантливи свои възпитаници. Организират се срещи с утвърдени в областта на изкуствата 

дейци - писатели, музиканти, художници, театрали. 

В с. Момино село се провежда пролетният празничен фестивал на местните гозби 

„Моминска трапеза" Във фоайето на читалището се организира кулинарна изложба с над 150 

местни ястия. 

Неминуемо следва да бъдат отбелязани и традиционните събори по селата, както и 

ежегодно организираният в края на месец август „Бир- Фест" в Раковски. 

Друго събитие, което изпълва с пъстрота културания календар е „Фермер експо" и 

„Вкусувете на времето". Това е споделено събитие, в което като съорганизатор Община 

Раковски си партнира със Организация на производители „Фермерско мляко" ООД. Целта на 

събитието е както да отличи земеделският и скотовъден отрасъл, развиващи се в Община 

Раковски, така да представи и традиционните и местни гозби. 

След Освобождението за 60 години България води пет войни .В тях загиват около двеста 

хиляди български войни и около половин милион са ранени, осакатени и безследно изчезнали. 

Балканите са място на две балкански и две световни войни. След всяка война България гради 

нови и нови паметници. Най-много са изградени през 20-те години на ХХ в .След втората 

национална катастрофа - 1918 г. стотици български синове не се завръщат от бойните полета. 

Ньойският договор ликвидира и последната надежда на българите за пълно национално 

освобождение и обединение. На България  и остават цели  само очите, за да оплаква своята 

историческа съдба.  С малки изключения, загиналите са погребвани по бойните поля. След 

войните гробовете им, които не са в границите на страната, са заличени от нашите комшии. 

Близките на загиналите имат потребност от паметници в родните места ,за да могат в деня на 

смъртта и по задушница сираците, вдовиците, майките и бащите, близките да запалят 

свещица, да сложат цвете и да се докоснат до душите на загиналите. Военните паметници са 

символ на хилядите знайни и незнайни гробове на българските войни. Понякога позабравени 

и буренясали. Дори и в България. 
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За да отдадат почит и се преклонят пред подвига на загиналите герои в община 

Раковски във всяко населено място има издигнати военни паметници на загиналите във войните 

за национално обединение, като в някои места са по няколко. От справката която направих в 

картотеката на областна комисия „Военни паметници“ в община Раковски са регистрирани 

11 военни паметника, като не са включени наскоро построените и тържествено открити – 

мемориалният комплекс на загиналите в гр. Раковски и паметника в с. Шишманци. Всички тези 

паметници се превърнаха в места където се честват национални и свързани с историята ни 

дати отдава се почит на загиналите, и се събират хората от населените места и гости. 

Повечето паметници са построени преди много години, но дори и тези които са открити 

наскоро ,се нуждаят от постоянна поддръжка и освежаване. 

З. Гражданско общество 

На територията на община Раковски има регистрирани неправителствени организации 

- в областта на спорта и младежките дейности, в областта на интегриране на ромите и 

малцинствените групи, в интегриране на хората с увреждания и хората в неравностойно 

положение, в областта на доброволчеството. 

3. Икономически аспект 
А. Обща характеристика 

Икономическият облик на Община Раковски се определя от предприятията на химическата 

индустрия, шивашката, хранително-вкусовата промишленост, търговията на услугите, селско 

стопанство, строителството и транспорта. Икономиката на общината се характеризира с 

разнообразна отраслова и териториална структура, добра инфраструктура за обслужване 

на икономиката, добри възможности за преработка на суровините, произвеждани на 

територията на общината, добре подготвени кадри. Разположението на общината, 

спокойствието и липсата на престъпления спомагат за развитието на бизнеса. 

Най-голям е относителният дял на отрасъл търговия. Голям е броят на фирмите, стопанисващи 

ресторанти, сладкарници, кафенета, магазини за хранителни, промишлени и строителни 

стоки. 

Като основни проблеми за развитието на бизнеса се определят ограниченият пазар, 

недостигът на достатъчно финансови средства за разширяване на дейността, за технологично 

обновление и за повишаване на качеството, както н нелоялната конкуренция. 

Б. Индустрия 

Преработващата промишленост в Община Раковски е представена от дейностите при 

производство на хранителни продукти, облекло, изделия от пластмаса, изделия от дървен 

материал, рафинирани нефтопродукти, вар, асфалтобетонови, бетонови смеси и елементи 

и ДР- 

„ИНСА ООД е сред водещите български фирми в областта на химията. Големи 

инвестиции са направени а производствена база (град Раковски) и в рафинерия в землището 

на с. Белозем с терминал за нефт и нефтопродукти. Фирмата произвежда смазочни масла 

за различни направления от промишлеността, автомобилния транспорт, корабни масла и 

технологични течности, енергетични и хидродинамични масла и др. 

„ИНСА ОЙЛ ООД разполага със собствена производствена база и е специализирана в 

производство и търговия с петролни продукти. В производствената й листа са включени богата 

гама лаково-бояджийски материали, широк спектър смазочни масла за двигатели с вътрешно 

горене, трансмисионни и индустриални масла. 

В леката промишленост добре застъпени на територията на община Раковски са 

шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Заетост на голяма част от 

трудоспособното население на община Раковски предоставят фирми „Легия" АД и др., 

специализирани в производството на детска и дамска конфекция. 

Редица предприятия в общината работят в направление хранително-вкусова отглеждане 

на суровината, нейната преработка, превръщането й в продукт и 

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. 49 
 

разпространението й в търговската мрежа. 

Добре застъпено е хлебопроизводството. Частните производители се налагат трайно на 

пазара в общината и извън нея. 

Индустриална зона - Раковски е разположена в землището на село Стряма върху площ 

от над 1000 дка, на 14 км. от областния град Пловдив, на 8 км. от автомагистрала Тракия и на 

25 км от летище Пловдив. Зоната разполага с необходимата инфраструктура - 

електрозахранване, водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и асфалтов път. 

Към днешна дата на територията й, дейност развиват „William Hughes", "Kaufland" - 

Германия,"Zobele Group" - Италия, „ABB Group". - Швейцария и Швеция, „Naish Felts" - 

Великобритания, „Уником" - България, „Ханон ситем" Южна Корея и др. 

В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 3 нови обекта. 

В. Търговия и услуги 

Търговското обслужване на територията на общината се извършва от голям брой малки 

частни фирми. Частният сектор осигурява почти изцяло услугите в общината. Нараства броят 

на тези от тях, които се занимават с производство /сладкарски изделия, хлебопроизводство, 

дървообработване, млечни продукти и други/. 

В търговията на дребно продължава тенденцията на подмяна на „гаражния" тип търговия 

с по-големи и по-модерни супермаркети, които успяват да поддържат по- ниски цени на 

изделията. 

В сферата на услугите най-разпространени са счетоводните, правните, авто 

сервизните, металообработващите, фризьорските, козметичните услуги и фотоуслугите. По- 

малко е предлагането на обущарски услуги, телевизионни услуги, ремонт на битова и 

селскостопанска техника, както и предлагането на специализирани услуги маркетингови 

проучвания, информационни, консултантски и други услуги за бизнеса. 

На територията на град Раковски, кв. Секирово е разположен неделен стоков пазар. На 

него се предлагат стоки за бита, дома, селското стопанство и селскостопанска продукция. На 

територията на пазара и около него има открити заведения, предлагащи храна и напитки. 

Г. Селско стопанство 

Селското стопанство е традиционен отрасъл за общината. В него е заета 

преобладаваща част от активното население. То се специализира в производството на 

зърнено-житни култури, зеленчуци, свиневъдство, говедовъдство, птицевъдство. Общината 

разполага със сравнително добри ресурси за развитие на земеделието - плодородни почви, 

благоприятни климатични условия за отглеждане на разнородни видове култури. 

Д. Туризъм, транспорт, строителство 

Община Раковски разполага с възможности за развитие на туризма, макар и по- 

ограничени в сравнение с традиционните туристически райони в България. След направени 

проучвания в областта на туризма, са констатирани благоприятни дадености за развитие на 

този отрасъл - екологичен, селски, ловен, културен и развлекателен туризъм. 

Проблем остава обаче легловата база - няма хотели, мотели, пансиони. За настаняване 

на посетителите по случай културните прояви се използват училищата и католическият 

манастир - „Свети Максимилиян Колбе" в град Раковски, къщите за гости, построени в близост 

до църквите и домовете на гражданите. 

В Община Раковски е развит главно автомобилният транспорт и в по-малка, степен 

железопътният. Автомобилният транспорт е застъпен в цялата територия на общината, а 

железопътният - само в южната й част. 

На територията на Община Раковски се извършва строителство главно на жилища, 

малки частни фирми, складови и гаражни помещения, автомивки, газостанции и 

бензиностанции, производствени халета. Отрасълът има малък дял в общия обем на 
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общинската икономика, но възможностите за инвестиране и условията за бизнес в Община 

Раковски се подобряват непрекъснато. 

И. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2015 

- 2019 г. ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Стратегическа цел I: „Развитие на модерна и конкурентноспособна икономика" 

Приоритет 1.1: „Развитие на модерна икономика чрез използване на местния 

потенциал" 

Мярка 1.1.1: Подкрепа за развитието на частния сектор в общината . 

• Разработване на Стратегия за развитие на икономическо развитие. 

Разработена стратегия за местно развитие на Община Раковски от Местна 

инициативна грипа. 

През 2014 г. приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет" 

Проекта е на стойност 77 793.42 лв. Общата цел на проекта е Развитие на туристическата 

политика на Община Раковски и подготовка на стратегически документи за следващия 

програмен период. 

Специфичната цел е: 

Разработване на Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм в Община 

Раковски; Стратегията се базира на анализ на състоянието на сектора и потенциала му за 

развитие. Стратегията е съобразена с приоритетите, заложени в областната стратегия за 

развитие на област Пловдив и Общинския план развитие на Община Раковски. 

Разработване на Правила и методики за мониторинг, контрол и оценка политиките, 

провеждани от Община Раковски в областта на спортния и религиозен туризъм. 

Разработване на Общински план за развитие на Общински план за развитие на 

Община Раковски за периода 2014-2020 г. 

• Провеждане на маркетингова кампания за привличане на инвестиции Осъществена е 

среща с белгийския посланик Н. Пр. Аник ван Калстер, на която са обсъдени бъдещи 

съвместни дейности и белгийски инвестиции на територията на общината. 

• На 20.03.2014Г. Община Раковски обединява усилия с още 8 общини от Пловдивска 

област (Пловдив, Родопи, Марица, Първомай, Стамболийски, Калояново, Куклен, 

Асеновград) и 2 клъстера и подписа меморандум за създаващ и развитие на „Тракия 

икономическа зона". Целта е създаването и управлението на обща индустриална зона 

с площ 10 700 000 м2, изграждане на нова инфраструктура, включително железопътна 

връзка между отделните индустриални зони и привличането на нови инвеститори. 

Интерес за инвестиции в „Тракия икономическа зона" е проявен от правителството на 

най-голямата и бързо развиваща се икономика в света, а именно Китай. 

• Осъществена среща с китайска делегация, с цел привличане създаване и устойчивост 

на бизнес отношенията с със съответната делегация. 

• Посещение на узбекистанска делегация в Община Раковски. 

• Побратимяване с италианската община Арзергранде. 

Мярка 1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги: 

• Подкрепа на съществуващи МСП. 

Основния принос на Община Раковски към тази подмярка е провеждането на ежегодни 

международни събития, като фестивал на кукерските маскарадни_ игри „Кукове - Раковски" 

и детски футболен турнир „Франц Коков", в които' са участвали страните - Полша, Хърватска, 

Малта, Италия, Турция, Англия, Република Македония, Германия, Португалия, Испания. 

За тази цел ежегодно се разпространяват рекламни материали - информационни 

книжки, брошури, календари, популяризиращи мероприятията на територията на общината. 

Представители на местния бизнес участват пряко поемайки доставката на храна и напитки за 

участващите или косвено чрез поставянето на рекламни пана и информационни табели. 

Основен проблем за малкия и средния бизнес в Общината е слабият инвестиционен 

интерес. 
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• Посещението на папа Франциск също остави своят отпечатък върху малкия и средния 

бизнес в Раковски. 

 

Приоритет 1.2: Развитие и разнообразяване на земеделските дейности 

• Земеделието е традиционен отрасъл за Община Раковски. В него е заета 

преобладаваща част от активното население. Общината разполага със сравнително 

добри ресурси за развитие на земеделието - плодородни почви, благоприятни 

климатични условия за отглеждане на разнообразни видове култури. 

• Характерно за община Раковски е отглеждането на свиневъдство, говедовъдство, 

птицевъдство. 

• Проявен интерес на узбекинстанска делегация към кравекомплекс на територията на 

Община Раковски. 

• Проявен интерес от китайската делегация към подходящи за развитие на лозови масиви 

земеделски земи. 

 

Приоритет 1.3: Развитие на туризма: 

 

Мярка 1.3.1: Развитие на спортен и религиозен туризъм: 

• Реставрация, консервация, адаптация и съпътстваща инфраструктура на значими 

религиозни обекти и превръщането им туристически атракции. На територията на 

Община Раковски има четири по-значими католически храма, три в гр. Раковски и един 

в с. Белозем, три манастира и шест православни храма - в Белозем, Шишманци 

Болярино, Чалъкови, Момино село и Стряма. Тези храмове са предпоставка за развитие 

на религиозен туризъм на територията на Община Раковски. 

• Стимулиране създаването на материално-техническа база, обслужваща нуждите на 

спортния туризъм; 

• Създаване на „Спортен празник - Раковски", стимулиращ изцяло и повсеместно всички 

спортове в Раковски. 

• Изграждане на техническа инфраструктура предоставяща достъп до обектите на 

религиозния и спортен туризъм в община Раковски; 

• Изграждане на спортен комплекс Раковски — изграждане на футболно, баскетболно, 

волейболно, стрийтболно и две тенис игрища. 

• Започнато е изграждането на Физкултурен салон в с. Белозем, който е приспособен и 

за многофункционална спортна зала. 

• Към всички училища на територията на общината са създадени и рехабилитирани 

спортните игрища. 

Мярка 1.3.2: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на Раковски като 

туристическа дестинация за религиозен и спортен туризъм: 

• Създаване на информационни материали за наличните туристически ресурси в 

община Раковски: 

През 2014 г. е в процес на реализация проект с наименование "Популяризиране на 

културното наследство на Община Раковски". Договорът е между Държавен фонд 

„Земеделие", Сдружение „Местна инициативна група - Раковски" и Община Раковски. 

Проектът е на стойност 25 066,66 лв. Проектът предвижда изпълнение на следните дейности - 

създаване и поддръжка на уеб-сайт за популяризация на културното наследство, изработване 

на рекламни материали - указателни табели, насочващи към обекти на материалното 

културно наследство, изработване на пътеводител на културното наследство, изработване на 

цветна брошура с туристически маршрут, изработване на културно исторически фотоалбум, 

изработване на стенен събитиен календар с мотиви от културното материално и 

нематериално наследство, изработване на картички с мотиви от културното материално и 

нематериално наследство, изработване на хартиени торбички с герба на Община Раковски, 

закупуване на тракийски носии и скарпини. Популяризиране на проекта - публикации в медии 

и сайтове. 
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На 05.08.2014 г. е подписан договор по мярка 323 „ Опазване и подобряване на селското 

наследство" от Програмата за развитие на селските райони. 

Договорът е между Държавен фонд „Земеделие", Сдружение „Местна инициативна 

група - Раковски" и Община Раковски. Стойността одобрената безвъзмездна финансова 

помощ е 12 930 лв. Реализирането на проекта ще създаде писмена следа за нематериалното 

и материално културно наследство на община Раковски - издаването на книга със заглавие 

«Община Раковски - културно-историческо наследство». 

Написването на този труд е породено от нуждата да се събере, обобщи и съхрани 

важна за нас и за поколенията след нас информация за района и селищата, в които живеем. 

До сега в историята на града не е издаван подобен труд /книга/, която да обхваща събитията 

от живота на града и общината през последните 20-30 години. 

Информацията, която ще съдържа книгата е свързана с историята на общината, 

произход на населението, материалното и нематериалното културно историческо 

наследство. Това е начин да не се прекъсва връзката между поколенията, да се припомнят 

важни събития, дати и личности от миналото. 

Входирано е през 2014 г. проектно предложение по мярка 323 „ Опазване и подобряване 

на селското наследство" от Програмата за развитие на селските райони. Към момента има 

сключен договор между Държавен фонд „Земеделие", Сдружение „Местна инициативна 

група - Раковски" и Община Раковски. Проектът предвижда закупуване на детски тракийски 

народни костюми 40 бр. Стойността на договора е 6100 лв. Общата цел на настоящото 

проектно предложение е да популяризира културното наследство на територията на община 

Раковски и да допринесе за повишаване на обществения интерес към неговото опазване и 

развитие. Конкретни цели и популяризиране на нематериалното културно наследство - обичаи, 

песни, танци, традиции, представяни от детски танцови и певчески състави; Представяне и 

промоция на културния продукт, който Община Раковски предлага; Чрез постигането на 

поставените цели ще бъде възможно да се открие, съхрани и популяризира местното 

наследство посредством всички възможни канали за разпространение на информация. Както 

местните жители, така и туристите ще разберат за местните "богатства" и ще ги използват за 

стимулиране на слабо развития туристически сектор. 

 

Приоритет 1.4: Насърчаване на инвестиционната активност в Община Раковски 

 

Мярка 1.4.1: Развитие на зоните за локализация на бизнеса и привличане на инвестиции 

за развитие: 

• Развитие, разширяване и модернизиране на индустриалната зона на гр. Раковски: 

Индустриална зона - Раковски е разположена в землището на село Стряма върху площ 

от 

над 1000 дка, на 14 км. от областния град Пловдив, на 8 км. от автомагистрала Тракия и 

на 25 км от летище Пловдив. Зоната разполага с необходимата инфраструктура - 

електрозахранване, водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и асфалтов път. 

Предмет на дейност на индустриалната, зона _ по регистрация е изграждане, подобряване и 

експлоатация на съществуващата инфраструктура в индустриални зони, екл. за изграждането 

или подобряване' на пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки, 

благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, 

рекламно- консултантска дейност, посредничество, представителство, комисионерство и др. 

По данни от Икономически годишник на регион Пловдив, 2018 (Търговско- промишлена камара 

Пловдив) в индустриална зона Раковски са застъпени: 

■  Индустрии: автомобилостроене, битова химия, текстил, логистика, хранително- вкусова, 

енергийно оборудване; 

■  Инвеститори - 17: William Hughes, ABB, Kaufland, Feinjersey, Lampshades, Lunatone, 

Рубикон, Интерцитрус, Сиджи транс, Percotex, Zobele, Ханон Системс, Brunata 

International, Sweet World, ЗБЕ, Sofiawax, Уником; т 

■  В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 3 нови обекта. 
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Според „Колиърс Интернешьнъл" това е „най-успешният досега за България логистичен 

проект". „Раковски", освен че е една от първите и най-бързоразвиващите се индустриални зони 

в страната, разполага с най-високата концентрация на чуждестранни инвеститори. 

 

Мярка 1.4.2.: Активно участие на Общинската администрация като партньор на 

бизнеса: 

• Развитие на МИГ за подпомагане на МСП: 

• „МИГ-Раковски" е сред първите 16 местни инициативни групи, на октомври 2011г. са 

предоставени средства от ОС 4 „ЛИДЕР" на Програмата за развитие на селските 

райони в размер на 3 860 000 лв. От тях 3 104 000 лв. са предназначени за финансиране 

на проекти на неправителствени организации, земеделски производители, читалища, 

малък бизнес, обучителни организации и Община Раковски.За отчетния период МИГ 

Раковски има подписани 19 договора по спечелени проекти според различните 

оперативни програми. Създаване на бизнес справочник в интернет, страницата на 

общината. Подкрепа от страна на общината за създаването на партньорства с 

бизнеса в страната чрез побратимяване с общини от държави на ЕС. 

На 20.03.2014 г. Община Раковски обедини усилия с още ,8 общини, от Пловдивска 

област (Пловдив, Родопи, Марица, Първомай, Стамболийски, Кал ря ново,, Куклен, 

Асеновград} и 2 клъстера и подписа меморандум за създаване и развитие на „Тракия 

икономическа зона". Целта е създаването и управлението на обща индустриална зона с площ 

10 700 000 м2, изграждане на нова инфраструктура, включително железопътна връзка между 

отделните индустриални зони и привличането на нови инвеститори. Интерес за инвестиции в 

„Тракия икономическа зона" е проявен от правителството на най-голямата и бързоразвиваща 

се икономика в свет, а именно Китай. 

 

Стратегическа цел 2:Опазване и съхранение на околната, среда, инфраструктурното 

обезпечаване на общината 

 

Приоритет 2.1: Подобряване и модернизация на инфраструктурата 

• През 2014 г. е входирано проектно предложение за Реконструкция на централен 

площад, кв. Секирово, гр. Раковски - Етап I. Към момента вече има сключен Договор за 

безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие", Сдружение 

„Местна инициативна група - Раковски" и Община Раковски. На мястото на 

съществуващия в момента площад се предвижда изграждане на кръгообразен 

декоративен площад. Стойността договора е 47 289.20 лв. След като са реализирани 

всички СМР общото стойност на проекта е 54 699, 89 лв. 

• През 2018 г. е реализарн проект "Благоустрояване на централен площад в кв. "Генерал 

Николаево", гр. Раковски, Община Раковски" на обща стойност 934 414, 00 лв. 

Мярка 2.1.1: Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура: 

• Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Раковски 

 

През 2014 г. се изпълнява проект с наименование „Реконструкция на улица „Добри 

Чинтулов" от км. 0+000 до км. 0+349" . Договорът за безвъзмездна финансова помощ е между 

Държавен фонд „Земеделие", „ Местна инициативна група - Раковски'" и Община Раковски. 

Описание на инвестицията: Извършена е реконструкция на част от улица „Добри Чинтулов в 

град Раковски с обща дължина 349 л. м. (от републикански път И-56 "Брезово Пловдив" до вече 

изградена асфалтобетонова настилка - участък от км. 0+000 до км. 0+349).Стойността на 

проекта е 240 011.60 лв. 

През 2016 г. е реализиран проект "Реконструкция на улична мрежа в гр. Раковски" на 

обща стойност 755869,71 лв. като са изцяло реконструирани улици на територията на гр. 

Раковски. 

 

През 2017 г. са реализирани няколко проекта: 
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- Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски: ул. Райко 

Даскалов и ул. Хр. Ботев; обща стойност - 1 388 218,32 лв. 

- Ремонт на част от уличната мрежа на с. Чалъкови. Подобект1:Ремонти работи по 

уличната мрежа на с. Чалъкови - 46 222,92 лв. 

* Ремонт на част от уличната мрежа на с. Чалъкови. Подобект 2: Ремонти работи по 

уличната мрежа на с. Чалъкови, ул. Марица - кръпки - 11 177,25 лв. 

- РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ, с подобект: „УЛ. ОБОРИЩЕ ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 0+086 И ПРИЛИЖАЩИ 

КРЪСТОВИЩА - ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ - 28275,34 лв. 

- РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ с подобект: „УЛ. МИХАИЛ МАРКОВ" С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ,- 13 

018,81 лв. 

- "Ремонт на част от уличната мрежа на с.Стряма, Община Раковски с подобект: "ул. 

Илинден" с. Стряма - 34 188,28 лв. 

- "Ремонт на част от уличната мрежа на с. Белозем, Община Раковски с подобект: "ул. 

Костаки Пеев" - 2 294,88 лв. 

- Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски: ул.23- та" 

- 102 976,39 лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, подобект: ул. "Лайка от км. 

0+000 до км. 0+125", кв. Генерал Николаево - 51 449,62 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски": ул. "Суворов" - 56 612,8 лв. 

- "РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С.БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ с подобект: „УЛ. ЙОСИФ ЧАВДАРОВ" - С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ - 12 

003,41 лв. 

- Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, ул. "Георги Бенковски" - анекс 

към договор 

- Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, ул. "Марица"- анекс към 

договор. 

През 2018 г. са реализирани следните проекти, подобрили уличната пътна 

инфраструктура: 

- "Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Раковски, област 

Пловдив"- 59 111,54 лв. 

- "Реконструкция на уличната мрежа на град Раковски, Област Пловдив. Подобект: "ул. 

Цанко Царковски в участъка от км. 0+220 до км. 0+840 - 196 504,38 лв. 

- "Изкърпване на единични дупки и деформации по пътната настилка с "Печматик" на 

територията на населените места в Община Раковски - 35 280,00 лв. 

- "Ремонт на тротоарни площи в с. Шишманци-център" - 11 976,00 лв. 

- "Направа на изкуствени неравности в рамките на гр. Раковски" - 43 165,68м лв. 

- "Благоустрояване на кръстовище и паркови алеи в Община Раковски по две обособени 

позиции: обособена позиция № 2 Благоустрояване на паркови алеи на ул. Петър Богдан 

- 31 797,90 лв. 

- "Благоустрояване на кръстовище и паркови алеи в Община Раковски по двеобособени 

позиции: обособена позиция № 1 Благоустрояване на кръгово кръстовище в с. 

Шишманци - 13 975,20 лв. 

- "Реконострукция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив" на улици, както следва: улица "Димчо Дебелянов" от км. 0+000 до км. 

0+426 - 340 375,86 лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив по пет обособени позиции за обособена

 позиция № 1 

Реконструкция на ул. "Плевен" от км 0+000 до км 0+142 и от км 0+280 до км 0+530 -258 667,04 

лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 
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Област Пловдив по пет обособени позиции за обособена

 позиция № 2 

Реконструкция на ул. Филип Тотю от км 0+000 до км 0+351 - 193 047,16 лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив по пет обособени позиции за обособена

 позиция № 3 

Реконструкция на ул. Патриарх Евтимий от км 0+000 до км 0+546 - 336 588,12 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив по пет обособени позиции за обособена позиция 

№4 

Реконструкция на ул. "6-ти Септември" от км 0+000 до км 0+519 - 334 345,52 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, Област 

Пловдив по пет обособени позиции за обособена позиция № 5 Реконструкция на ул. 

"Капитан Райчо" от км 0+000до км 0+834 - 495 535,90 

* "Ремонт на част от уличната мрежа на с. Чалъкови, община Раковски, област Пловдив 

подобект: ул. Марица" - 70 487,45 лв. 

- „Ремонт на уличната мрежа на с. Белозем, Община Раковски, област Пловдив; 

Подобект: „ул. Георги Атанасов- с. Белозем, община Раковски - 363 977,67 лв. 

- „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, подобект № 9: „Улица 

„Цанко Царковски" от км. 0+000 до км. 0+205 и от км. 0+220 до км. 0+0840. - 233 698,61 лв. 

- „Ремонт на част от уличната мрежа на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, 

подобект: ул. „Иван Вазов", с. Стряма, община Раковски" - 269 429,13 лв. 

- „Ремонт на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 

подобект: „Улица „Ягода", кв. Секирово, гр. Раковски" - 89 675,22 лв. 

- „Ремонт на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, 

подобект: „ул. Перник", гр. Раковски" - 140 229,69 лв. 

- „Ремонт на част от уличната мрежа на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив" 

подобект:„ул. Люлин", кв. „Секирово", гр. Раковски, Община Раковски" - 60 946,24 лв. 

‘ „Ремонт на част от уличната мрежа на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив" 

подобект:„ул. Златьо Бояджиев", кв. „Парчевич", гр. Раковски, Община Раковски" - 78 

589,27 лв. 

- "Реконострукция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив" на улици, както следва: улица "Стефан Стамболов” от км. 0+000 до км. 

0+370 - 263 919,84 

- "Реконострукция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив" на улици, както следва: улица "Васил Петлешков" от км. 0+000 до км. 

1+152 - 1 085 449, 568 лв. 

- "Реконострукция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

Област Пловдив" на улици, както следва: улица "Котел" от км. 0+000 до км. 0+352 -269 

216,28 лв. 

 

През 2019 г. са реализирани следните проекти: 

 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 9"Сребра " от км. 0+000 

до км. 0+620 - 324 673,02 - лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 8"Рила" от км. 0+000 до км. 

0+130 — 96 506,86 — лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 7"Люлин" от км. 0+000 до 

км. 0+360 - 275 893,88 лв. 

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. 56 
 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позиции. Обособена позиция № 6 "Иван Вазов" от км. 0+000 

до км. 0+210 - 206 750,95 лв. 

- Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 5 "Реконструкция на улица 

"Г. С. Раковски" от км. 0+000 до км. 0+644 - 419 644,13 лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 4 "Реконструкция на улица 

"Алеко Константинов" от км. 0+000 до км. 0+350 - 276 143,38-лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

област Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 3 

"Реконструкция на улица "Сергей Румянцев" от км. 0+000 до км. 0+471 - 288 290,17 лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, 

област Пловдив по девет обособени позиции, Обособена позиция № 1 

"Реконструкция на улица Странджа" от км. 0+000 до км. 0+362 - 293 997,85 лв. 

- "Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, Община Раковски, област 

Пловдив по девет обособени позици, Обособена позиция № 2 " Реконструкция на улица 

"Пеньо Пенев" е гр. Раковски от км. 0+000 до км. 0+394" -225 879,26 лв. 

 

Мярка 2.1.2: Подобряване и модернизация на водоснабдяването, канализацията и 

пречистването на отпадните води:През 2012 година стартира проект с наименование 

„Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори и 

вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна 

мрежа по улиците, предвидени за канализация". Финансира се по ОП „Околна среда 20072013 

г." Общата стойност по утвърден бюджет възлиза на 58 898 776 лв., като 44 553 891 лв се 

финансират от Кохезионния фонд, 11 138 473 лв. са национално съфинансиране и 3 206 412 

лв. са инвестиция на Община Раковски. След подписаното на 16.12.2014 г. допълнително 

споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ се предвижда всички 

дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение да приключат до 

31.10.2015 г. 

Очакванията на Община Раковски са строителството да приключи най-късно до 

30.06.2015 г. 

 

На 19.11.2014г. е подписан Акт 16 за Пречиствателната станция за отпадни води в гр. 

Раковски. Издадено е разрешение за ползване № СТ-05-1663&0.11.2014г. Капацитетът на ново-

изградената пречиствателна станция е за 17 000 бр. екв. жители. Предвижда се след 

приключване на линейната инфраструктура 14 458 от жителите на гр. Раковски да се включат 

към станцията. 

 

По отношение на линейната инфраструктура до 29.10.2014 г. са изградени: 54,819 км 

канализационна мрежа, което представлява 87,62% от целевата стойност, близо 54 км е 

реконструираната водопроводна мрежа, представляващи около 72% от целевата стойност. 

Изградени са 8,860 км нови главни канализационни колектори; което представлява 97,20% от 

заложените по проект 9,1153 км. Реконструирани са 281 м съществуваща канализационна 

мрежа. Изградени са 3453 сградни канализационни отклонения, 2793 сградни водопроводни 

отклонения както и 1149 бр. улични оттоци. На 29.10.2014 г. поради липсващи оптимални условия 

/невъзможност/ за постигане на техническите параметри на строително-монтажните работи, 

вследствие на паднали обилни валежи, в резултат на което са налице преовлажнени земни 

маси и наводнени изкопи, е подписан акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при 

спиране на строителството. Периодично се взимат проби и се извършва изпитване на земните 

маси. 

През 2016 г. са извършени следните проекти, с цел обновяване на ВиК 

инфраструктурата: 
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"Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на 

съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски с подобекти "Изграждане на 

канализационна мрежа - ll-ри етап" и "канализационна помпена станция" - 2 749 217 лв. 

 

През 2017 г. са извършени следните проекти, с цел обновяване на ВиК 

инфраструктурата: 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Георги Бенковски" в участъка на ул. "Райко 

Даскалов" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Райко Даскалов" в участъка от ул. "Гагарин" до 

ул. "Виктор Юго" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Петър Парчевич" 

През 2018 г. са извършени следните проекти, с цел обновяване на ВиК инфраструктурата: 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Георги Атанасов" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Братя Миладинови" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Иван Вазов" 

- "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски" 

подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, Община 

Раковски"- 1 813 396,584 лв. 

- "Изпълнение на строително монтажни работи на обект: "Рехабилитация на 

водопроводна мрежа на населени места от Община Раковски, подобект: 

"Реконструкция водопроводна мрежа на с. Шишманци, Община Раковски" - 2 296 933, 

36 лв. 

 

През 2019 г. са извършени следните проекти, с цел обновяване на ВиК 

инфраструктурата: 

- "Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Чалъкови, Община 

Раковски" - 1 242 671, 30 лв. 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Иван Вазов 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Сребра" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Люлин" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. "Рила" 

- Подмяна на водопроводна мрежа на ул. Т. С. Раковски" 

 

Мярка 2.1.3: Подобряване на електроснабдяването: 

• Подмяна на осветителни тела на уличната осветителна мрежа в населените места. 

Поетапно осветителните тела в общината се заменят с енергоспестяващи 

 

Мярка 2.1.6: Подобряване и модернизация на социалната инфраструктура; 

• В отчетния период е цялостно изграден Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 

с капацитет 10 ползвателя. Центърът представлява едноетажна постройка, с четири спални 

помещения, две санитарни възела и кухненски бокс, холна част и дирекция. 

 

Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация на културната инфраструктура в общината: 

• Ремонт на сградния фонд, подновяване на обзавеждането и оборудването ' на 

читалищата; 

• Ремонт на сцени, подновяване на декори и осветление, обновяване на ; зрителските 

салони; 

 

Тези двете подмерки обхващат проект с наименование „Ремонт на зрителна зала на 

народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1908" - гр. Раковски. Договорът е между Държавен 

фонд „Земеделие", Сдружение „Местна инициативна група » Раковски" и Община Раковски. 

Проектът включва основен ремонт и реконструкция в рамките на съществуващия обем на 

зрителна зала в читалищен дом „Се. Св. Кирил и Методий" - гр. Раковски. Проектът се 

реализира през изминалата 2014 г. и е на стойност 190 377,98 лв. 
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• През 2016 г. е санирана на сградата на НЧ „Св. Св. Кирила и Методий - гр. Раковски" 

- 304 686,80 лв. 

• През отчетния период е изградена и зрителна зала на читалището в с. Чалъкови. 

 

Мярка 2.1.8: Подобряване и модернизация на административни сгради: 

• Адаптиране на обществени сгради за достъп на хора с увреждания: Факт е, че по- 

голяма част от публичните сгради - Общинска администрация, училища, читалището в кв. 

Генерал Николаево са пригодени за лица с различни увреждания. 

 

Мярка 2.1.9: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности: 

• Археологично изследване на тракийски могили и направа на археологична карта 

на Община Раковски: Проведени са няколко разговора за извършване на археологически 

проучвания на територията на община Раковски с Регионален археологически музей - 

Пловдив. 

• През отчетния период е реализиран проект "Внедряване на енергийно -ефективни 

мерки за предоставяне ан качествени обществени услуги в административната сграда на 

Община Раковски, с адрес гр. Раковски, пл. България № 1", на обща стойност - 365 492,21лв. 

 

Приоритет 2.2: Опазване и съхранения на околната среда 

 

Мярка 2.2.1: Опазване чистотата на атмосферния въздух: 

В района на Община Раковски не се установяват застрашителни нива на замърсяване 

със серен диоксид , азотни оксиди, озон, амоняк, метан, неметанови въглеводороди, 

въглероден оксид и бензен. Качеството на атмосферния въздух се оценява като добро. 

Сезонен замърсител, оказващ сериозно влияние на качеството на атмосферния въздух през 

зимата е битовият сектор. 

 

Мярка 2.2.2: Подобряване Управление и ползване на водните ресурси 

• Изграждане на модулни пречиствателни станции за отпадни води в с. Стряма и с . 

Белозем: През предходния програмен период със средства от ПУДООС и средства от 

държавния бюджет е започнато изграждане на канализация в с Стряма и с. Белозем. И двата 

обекта за са замразени с Акт 10 от 14.09.2009 г. 

•  Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси, начините и 

методите за пестеливо използване на водата: По данни на РИОСВ Пловдив подземните водни 

тела на територията на община Раковски се характеризират с добро количествено състояние, 

но качеството както на повърхностите, така и на подземните води в общината е по-ниско от 

необходимото. 

•  Почистване, поддържане и укрепване на речните корита и дерета: до момента е 

подобрено състоянието на бреговете на р. Сребра, от което се очаква да окаже положително 

въздействие и да позволи на водните потоци „да. преминават свободно през речното корито и 

следователно да не позволят внезапни' наводнения в околността. 

 

Мярка 2.2.3: Целесъобразно управление на отпадъците: 

• Отстраняване на нерегламентирани сметища и рекултивация на засегнатите 

терени в община Раковски: 

Почистени около 7 дка нерегламентирани сметища на територията на .Община 

Раковски. 

• Разделно събиране на отпадъци: 

Осъществява от „Екоколект" АД, съгласно сключен договор. 

• Провеждане на информационни и образователни кампании: 

Провеждат се в училища и детски градини чрез раздаване на информационни 

материали, с цел опазване на околната среда, както и изграждане на добро екологично 

възпитание у подрастващото население. 
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Мярка 2.2.4: Развитие и поддържане на зелената система в общината: 

• Опазване и поддържане на зелената система в общината като цяло, големите и 

малките паркове в общината: 

Целогодишно работна група, ръководена от специалист се грижи за уличните 

насаждения на общината. 

Ежегодно и ежедневно се поддържат обществените зелени площи, чрез ресурса на 

временната заетост и наличните щатни бройки. Според сезона се създават улични 

насаждения от храсти, цветя и декоративни дървета. 

• Благоустрояване на градски парк: 

През 2014 г. е реализиран проект: „Рехабилитация на обществени зелени площи, детска 

площадка и съоръженията към нея в УПИ II - 783 за озеленяване кв. 531 по „ ПУП на гр. Раковски, 

Община Раковски". Договорът за безвъзмездна финансова помощ е между Държавен фонд 

„Земеделие", Сдружение „Местна инициативна група - Раковски" и Община Раковски и 

стойността е 28 290,39 лв. Проектът се реализира по Програмата за развитие на селските 

райони по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места". През 2014 г. със средства 

от ПУДООС е извършено почистване, допълващо озеленяване и възстановяване на зона за 

отдих „Парк" с. Момино село. Стойността е 9 665 лв. 

През 2018 г. е реализиран проект "Реакреационна зона в УПИ I- Парк, кв. 157 по ПУП на 

кв. Секирово, гр. Раковски, община Раковски на обща стойност 37 032, 16 лв. 

Стратегическа цел 3 Социално развитие чрез подобряване на здравните, 

образователните и социалните услуги 

 

Приоритет 3.1: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях. 

 

Мярка 3.1.1: Подобряване на достъпа до първична и специализирана медицинска 

помощ и Мярка 3.1.2: Подобряване на достъпа до дентално- медицински услуги : 

Необходими са мерки насочени към повишаване качеството и средата на 

предоставяните услуги, повишаване на здравната култура и повишаване здравословното 

състояние на населението. 

• През 2018 г. е открито ново крило в Общинската болница. 

Приоритет 3.2: Подобряване качеството и достъпа до образованието създаване на 

благоприятна среда за реализация на младото поколение. 

• През 2018 е реализиран проект " Пристройка на нова сграда към ДГ "Щастливо 

детство" - две нови градински групи и физкултурен салон, основно застрояванев УПИ 1-180, 

детска градина , имот № 502.180, кв. 48 по ПУП на град Раковски 

• През 2017 г. е реализиран проект "Изграждане на сграда за нова яслена група към 

ДГ 

Радост" ЗП -232,96 m2, ноходяща се в УПИ 1-1257 Детска градина в кв. 115 по плана на с. 

Стряма, община Раковски. 

• През 2016 е реализиран проект "Изграждане на сграда за нова яслена група към ДГ 

"Синчец" в УПИ XXVII-835 - детска градина, кв. 78 по ПУП на с. Белозем, община Раковски. 

 

Мярка 3.2.2: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно 

значение и професии с трудова реализация: 

• Организиране на творчески таланти 

В НЧ "Св. Св „Кирил и Методий" гр. Раковски съществуват разнообразни форми за 

развитие на творческите таланти: Народно пеене, Фолклорен ансамбъл „Слав Бойкин", 

Тетрална трупа 

В НЧ „Просвета 1909" с. Белозем - Школа по рисуване, Школа по пиано, ТШ „ТОДОРОВИ", 

школа по гайда. 

В НЧ „ П.Б. Бакшев 1909" гр. Раковски - Детска певческа група, Група за автентичен 

български фолклор". 
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• Споделената инициатива Фермер Експо способства развитието на младите хора в 

общината към местните занаяти. 

Мярка 3.2.4: Развитие на спорта в общината: 

• Модернизация на съществуващите спортни съоръжения, включително в детските 

градини, изграждане на нови спортни центрове. 

През август 2014 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между 

Държавен фонд „Земеделие", Сдружение „Местна инициативна група - Раковски" и Община 

Раковски. Проекта е с наименование „Проектиране и изграждане на обслужваща сграда към 

спортен комплекс „Чавдар" - съблекални, санитарно технически помещения и стая за съдии в 

У ПИ 1-58, кв. 58 - спортен комплекс, кв.5, с. Белозем, Община Раковски. Стойността на 

одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 94 294.43 лв. 

През 2014 г. е входирано е и проектно предложение за „Изграждане на фитнес на 

открито" по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката селските райони" като 

към момента има подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между Държавен 

фонд „Земеделие", Сдружение „Местна инициативна група - Раковски" и Община Раковски 

на стойност 14 840.86 лв. С проект „Изграждане на фитнес на открито" се предвижда 

изграждане на фитнес в ПИ № 501.9697, кв. 630 - улица чрез строителството на фундамент за 

поставяне на фитнес уреди и монтаж. Към отчетния период проекта е реализиран. 

• През 2019 г. е реализиран проект "Изгражзане на Спортни площадки за валейбол и 

футбол в УПИ N1-2290 училище, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски, община Раковскил 

Приоритет 3.3: Интегриране на групи в социална изолация чрез подобряване качеството 

на социалните услуги 

• През 2019/ 2020 г. е реализиран проект „Социално интеграция и развитие на 

маргинализираните общества като ромите". Проектът продължава развитието си и през 2020 г. 

Мярка 3.3.1: Създаване на нови социални услуги в общината. 

• Създадена е местна дейност - Социален патронаж, който ежедневно приготвя 

храна за 100 човка в неравностойно положение от общността. 

Мярка 3.3.2: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други 

лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда. 

Приоритет 3.4: Разнообразяване на културния календар на общината 

Мярка 3.4.1: Подпомагане организирането на нови културни събития фестивали в 

общината • Поддържане и обогатяване на културния календар: 

Община Раковски разполага с богат културен календар: 

• КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ 

 

Събитие Място на 

провеждане 

Организатори 

XIII Международен гр. Раковски Община Раковски 

фестивал на 

кукерски и 

маскарадни игри " 

Кукове-Раковски" 

2014 г. 

  

Международен 

християнски 

младежки 

фестивал 

с. Белозем Енория - с. Белозем, 

НЧ „Просвета 1909"с 

. Белозем 

VIII Международен 

фестивал на белия 

щъркел 

с. Белозем Община Раковски, 

Кметство с. 

Белозем, читалище, 

НЧ „Просвета 1909"с. 

Белозем 
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 КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

Събитие 

Място на провеждане 

Организатори 

Национален 

фолклорен танцов 

фестивал "Слав 

Бойкин" -гр. Раковски 

гр. Раковски Община 

Раковски, НЧ „Св. 

Св. Кирил и 

Методий"- гр. 

Раковски 

 

 КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ 
Събитие 

Място на 

провеждане 

Организатори 

Бабин ден - Ден на 

родилната помощ По населени места 

Кметства, 

читалища 

Винария - Раковски 2014 г. гр. Раковски Община Раковски 

Ден на самодейността По населени места Читалища - 

Национален празник на 

България 

По населени места Кметства, 

читалища, 

училища 
Традиционен събор с. Момино село Кметство с. Момино 

село, НЧ „Петко 

Мандажиев-1928'" 

Традиционен събор с. Чалъкови Кметство с. Чалъкови, 

НЧ „Хр. Ботев" 1931 

Фестивал на местните 

гозби с участието на 

с. Момино село Кметство с. Момино 

'село, НЧ’ 

Ути Бъчваров и Галя 

Асенова, кулинарни 

състезания, изложба на 

ястия и ДР. 

 „Петко 

Мандаджиев-1928" 

Седмица на детската 

книга 

По населени места Читалища, 

училища 

Лазаруване с. Момино село с. 

Чалъкови с, 

Шишманци с. 

Белозем 

Читалищата, 

училища 

Дни на културата По населени места Община Раковски, 

кметства, читалища, 

училища 

Тържества по случай 24-ти 

май 

По населени места Кметства; Читалища, 

училища 

Традиционен събор с. Стряма Кметство с.Стряма, 

НЧ „Хр. Ботев 1930г." 
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Традиционен събор с. Шишманци -Кметство с. 

Шишманци, НЧ „Св. 

Св. Кирил и Методий" 

1929г.. 

Бирфест Раковски гр. Раковски, 

Градски Стадион 

Т.С. Раковски" 

Община Раковски, 

Традиционен събор 

"Родова среща" 

с. Белозем Кметство с, 

Белозем,НЧ 

..Поосвета 1909" 

Традиционен събор 

"Родова среща" 

с. Болярино Кметство с. 

Болярино, НЧ „Хр. 

Ботев-1999" 

Коледни и новогодишни 

тържества 

По населени места Община Раковски, 

читалища, 

училища 

 
Като цяло община Раковски се характеризира с разнообразен културен живот, 

предпоставка за развитие на културен туризъм. Проблемите пред сектора са свързани с 

недостига на средства и необходимостта от подобряване на сградния фонд на читалищата. 

Стратегическа цел 4 Подобряване на административни капацитет, повишаване на 

териториалното сътрудничество 

 

Приоритет 4.1: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината 

 

Мярка 4.1.1: Усъвършенстване организацията на управление и работа в Общинската 

администрация. 

 

Като цяло структурата на общинската администрация е подчинена на изискванията на 

Закона за администрацията и други подзаконови нормативни актове. Спазвани са 

изискванията за разпределението на отделите на дирекциите. Служителите от съответните 

отдели притежават добри знания и опит, за да прилагат българското законодателство при 

осъществяване на своите задължения. Ежегодно те актуализират своите умения, за да може 

администрацията ни да функционира успешно и адекватно, следвайки принципите и 

разпоредбите на българското и европейското законодателство. Това стана чрез преминаване 

през различни курсове и обучения за повишаване на квалификацията на служителите от 

различните отдели. 

 

Мярка 4.1.2: Повишаване квалификацията и уменията па общинската администрация. 

 

III. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие 

 

На първо място трябва да се отбележи, че общинска администрация Раковски няма 

специфично обособени механизми за събиране на информация, обработка и анализ на 

данни. Общоприета практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за 

подобряване условията на живот на гражданите, живеещи на територията на общината. 

Относно мерките за осигуряване на информация и публичност - отразяване на 

информационни материали, касаещи провеждани конкурси и търгове. Тази информация 

може да бъде предоставена на интернет страницата на общината. 

 

IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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Заключенията, отнасящи се до изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 

г., както и възможностите, които се откриват за изпълнението му, могат да бъдат предоставени 

чрез следния SWOT анализ: 

 

 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Стратегическо географско положение, 

осигуряващо добра транспортна достъпност и 

трансгранични перспективи за развитие; 

• Изградена градска пречиствателна станция 

• Добре развита образователна структура на 

територията на общината; 

• Традиции в земеделието, съчетани с 

• Ниски нива на икономическа активност на 

населението; 

• Амортизирана пътна Мрежа; 

• Слаб инвестиционен интерес от страна на 

малките и средни предприятия; 

• Липса на сграден фонд за развитие на 

• туризма; 

• Устойчива тенденцията намаляване броя на 

населението; 

наличните природни ресурси като предпоставка за 

развитие на биозелледелие и устойчив агробизнес с висока 

добавена стойност; 

• Богат културен календар - народни традиции и 

културни обичаи; 

• Изградената и функционираща 

индустриална зона Раковски; 

• Електрифицирани всички населени места на 

територията на общината, като липсват такива с режим на 

тока; 

• Високи нива на безработица сред младите хора до 29 г. 

възраст; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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• Възможности за стимулиране на 

предприемачеството с цел повишаване заетостта и генериране на 

растеж; 

• Целеви инвестиции в човешкия капитал на общината; 

• По-ефективно използване на средствата, 

предоставяни от Европейския съюз; 

• Разработване и прилагане на целева политика за 

привличане на инвестиции и откриване на бизнес възможности; 

• Мерки за стимулиране на раждаемостта 

повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението; 

• Развитието и обучението на човешките ресурси е 

важна предпоставка за предоставяне на качествени услуги; 

• Откриване на нови работни места с изпълнението на 

програми за повишаването на образованието на населението и 

неговата професионална подготовка; 

• Разнообразен културен живот, предпоставка за 

развитие на културен и религиозен туризъм; 

• Обхващане на всички деца в училище, в т. ч. и 

ромските. Интеграцията на малцинствата в обществото е 

постижима само чрез висока степен на образование; 

• Повишаване на количеството и качеството на 

здравните услуги; 

• Участие в социални национални програми и 

повишаване достъпността на  услугите на местно ниво; 

• Подобряване на информираността за общината, 

нейните ресурси ипотенциали: 

•  Подобряване атрактивността на 

• общината като туристическа 

• дестинация като цяло; 

•  Изграждане на ефективни 

• партньорства между местните 

• общности и бизнеса; 

• Газификация на общината и 

• използване на алтернативни 

• източници на енергия; 

• Натрупване на население във високите 

възрастови групи ще има негативно отражение върху 

неговото естествено възпроизводство и ще натовари 

социалната система в общината; 

• Намаляване на работната сила и 

възпроизводствения потенциал в общината ще лимитира 

възможностите за интензифициране на местното развитие; 

• Необходимост от значителни инвестиции за 

подобряване на техническата инфраструктура; 

• Не добра събираемост на данъци в някои гот 

по-малките населени места 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Шеста точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-170 от 06.04.2022 

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

от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците във връзка с 

прилагане на разпоредбата на § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.). Г-жо 

Гечева, моля за становище. 

 

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

предложение от г-н Гуджеров и предлага на Общински съвет – Раковски да даде съгласие 

дължимите месечни отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците за 

остатъка от 2022 г. по прогнозна стойност 202 069,30 лева да се изразходват за закупуване на 

съдове за изграждане на система за управление на разделно събиране от врата и други 

относими разходи за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Колеги, имате ли коментари или становища? 

Няма. Преминаваме тогава към гласуване. 
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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 № 542 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закон за 

управление на отпадъците във връзка с прилагане на разпоредбата на § 60 от ПЗР на Закона 

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр. 17 от 

01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.). 

 

На основание: чл. 23, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ във връзка с прилагане на 

разпоредбата на § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          1. Общински съвет – Раковски дава съгласие дължимите месечни отчисления по чл. 60 и 

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за остатъка от 2022 г. по прогнозна стойност 202 

069,30 лева да се изразходват за закупуване на съдове за изграждане на система за 

управление на разделно събиране от врата и други относими разходи за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.  

 

 2. За удостоверяване на разходваните средства да се представи в РИОСВ гр. Пловдив 

заверено копие от настоящето Решение и разходооправдателни документи.  

 

 3. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да извърши 

необходимите компенсирани промени във връзка с взетото решение.  
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МОТИВИ: Във връзка с разпоредбата на § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр.17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 

г.), месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 

1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общински 

съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общински съвет 

начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. В случай че не бъдат разходвани 

отчисленията чрез вътрешни компенсирани промени, остават дължими в срок до 31 декември 

на съответната година.  

 Община Раковски има готовност да стартира разделно събиране на отпадъците, като 

за целта е необходимо закупуване на съдове за изграждане на система за управление на 

разделно събиране от врата. По прогнозна стойност месечните отчисления по чл. 60 и чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците за 2022 г. възлизат на 251 641,00 лева. Към настоящия 

момент Общината е превела дължимите отчисления за месеците януари, февруари и март в 

размер на 49 571,70 лева. 

 С предвидените дейности се цели ефективно и ефикасно управление на дейностите с 

отпадъци, по ефективното им събиране, подобряване и опазване чистотата на околната среда. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-171 от 06.04.2022 

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

отчет за 2021 г. на Общинско предприятие (ОП) „Благоустрояване и превенция“ гр. Раковски. Г-

жо Гечева, моля още веднъж за становище. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Комисията разгледа така направеното предложение и приложения към 

него Годишен касов отчет за 2021 г. на Общинско предприятие и без положително становище 

от комисията, оставям в ръцете на Общински съвет – Раковски да вземе решение дали да бъде 

приет така направения отчет, който г-н Антонов е длъжен да внася към Общински съвет – 

Раковски. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-жо Гечева! Време е за разни както се казва или по-скоро ако 

мате коментари или становища, заповядайте. Г-жо Гечева, заповядайте. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Г-н Председател, съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинското предприятие, то ежегодно трябва да предоставя такъв отчет към 

Общински съвет. Приложеният отчет е за периода 2021 г., ние сме Общински съветници 

встъпили в длъжност от м. Ноември 2019 г.. Молбата ми към Вас като Председател на Общински 

съвет е да получим такъв касов отчет и за изминалите години 2020 г. и евентуално частично 2019 

г.. Другото нещо, което също бих искала и моля в качеството Ви на Председател на Общински 

съвет е да получим една по-подробна докладна записка от г-н Антонов реално за това, което е 

свършено. В смисъл ние виждаме цифри, аз много добре съм разгледала отчета, но за ме 

също е важно да бъде записано, колко улици са асфалтирани през тази година. Извършени са 

ремонти, нека да видим, какви ремонти са извършени. Също така ми е интересно да видим 

Предприятието води ли отчетност един км асфалтиран път, на каква стойност излиза. Просто 

някаква по-подробна информация, която те биха могли да ни предоставят. Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Това, което поискахте ще бъде представено. 

Още повече след като получихме касовия отчет аз помолих г-н Директора на Предприятието да 

даде по-конкретна справка за това, какво е свършено. Поради лични причини не може да 

присъства днес тук, но така или иначе ни предостави справка и моля г-н Кмета да даде тази 

информация, която Вие току що поискахте. 
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Г-н Павел Гуджеров: Разбира се това не е напълно изчерпателно, но може би е на 90% или 80% 

от работата, която е свършена. Надявам се нямате против, че получавате информацията от 

мен, а не от Директора. Започвам с улиците, зачитам Ви ги – Будапеща, Марица, Бузлуджа, 

Панайот Волов, Река Сребра, Райко Даскалов, Москва, Христо Ботев, Княз Батенберг, Белозем 

– ул. Родопи. В Шишманци, г-н Атанасов, улицата беше Иван Вазов ако не бъркам. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Само да попитам, за какъв период ги изчитате? 

 

Г-н Павел Гуджеров: За 2021 г. 

 

Г-жа Анелия Гечева: За 2021 г. ул. Райко Даскалов, тя не е ли.. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Това не е цялата ул. Райко Даскалов, а около 160 м. рехабилитация. Щях 

да Ви зачета общо цялата дължина, но мога и улица по улица да Ви я дам. Всъщност накрая 

мога да Ви дам и справката ако желаете. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Да. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Продължавам с ул. Тримонциум, Гоце Делчев, Секирово – Парчевич пътят. 

Подравняване на улици в с. Чалъкови, където е вложена 4 576 тона фракция. Подравняване на 

улици в Стряма 478 тона фракция. Паркинг на ул. Васил Петлешков, 312 тона фракция. Тротоари 

и ограда около парк на ул. Москва, 90 тона фракция. Тук Ви зачетох фракция само за там, 

където не сме асфалтирали. Подробно мога да дам за дължина, общата дължина на улиците, 

които са ремонтирани и рехабилитирани е 6 км и 400 м. Общата им площ е 77 260 кв. м., площ 

на пътното платно 46 496 кв. м., площ на тротоарите 24 680 кв. м.. Вложена фракция 18 854 тона, 

вложеният асфалт е 7 535 тона, вложеният бетон е 1 437 тона, вложените бордюри са 25 234 

разделяме на две и получаваме линейните метри. Вложените средства за това са 1 639 000 като 

материали, а заплатите може да ги видите от касовия отчет. Към това мога да добавя, че имаме 

1 710 нови осветителни тела, които са заменили стари. Имаме около 1 058 м. ново трасе 

изградено. Не знам дали Ви интересува вече да казвам анкерирана група за стълб, двойно 

поцинкована рогатка и т. н.. Да Ви ги изчета ли? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Не. Ако Колегите искат. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ако някой иска може да се запознае. Към това мога да добавя и 

озеленяването. Един централен парк, който е около 180 дка и това постоянно се подържа, парк 

стар пазар така наречен - 7 дка, парк поликлиника – 5 дка, парк кв. Парчевич – 4 дка, паркът на 

ил. Цанко Церковски – 2 дка, парк Кутела – 5 дка, парк Руя – 3 дка. Отделно често се налага по 

язовири да косим диги, да почистваме отводнителни канали, където това не сме го заковали 

точно. Ежедневното почистване на паркове, улици, метене ръчно и механично и т. н.. Това е смея 

да твърдя около 90% от работата, която е свършена през изминалата година. Към това просто 

не съм добавил или по-скоро уважаемият г-н Директор не е добавил, почистването на 

локалните сметища за зелена маса, което се случва често. 

 

Г-н Рангел Матански: Отводнителните канали също, когато е необходимо и където има 

натрупване на трева или на друга растителност. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ако позволите, г-н Председател, към това можем да добавим и около 60% 

от снегопочистването на града у другото е външна услуга. 

 

Г-н Рангел Матански: И опесъчаването.  

 

Г-н Павел Гуджеров: Да и опесъчаването, когато се наложи, то повече опесъчаване се налага.  

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Марушкин. 
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Г-н Стефан Марушкин:  Искам да благодаря, това е действителност даде доста светлина върху 

многостранната дейност. В интерес на истината си спомням едно обучение ходихте тогава с 

гордост така беше популяризирана работата на Общинското предприятие „Благоустрояване и 

превенция“. За това останах удивен, че само един касов отчет се пише нали за сесията, пък там 

много точно е формулирана дейността на цялостната работа на Общинско предприятие. Аз 

искам да споделя, че с тях работим заедно във връзка с поддръжката на гората на мъртвите 

герои. Само имам един въпрос, защото са ме питали хора. По какъв критерии се определя, 

кои улици и къде да се асфалтира, това е едното. Само да добавя, както каза г-н 

Председателят, че в разни. Утре е 14-ти Април рожденият ден на нашия патрон на Раковски, в 

тази връзка ние сме направили организация да засадим останалите дървета в гората на 

мъртвите герои. Тъй че използвам случая, който желае да заповяда, за да даде своя дар там да 

засее в тази гора на мъртвите герои. Това ми е като предложение просто критерият, по който 

се определят тези улици. Получавал съм отговор, че тези които имат изградена инфраструктура, 

само това ли е или има и други критерии за решаване, коя улица, кой площад, как да се 

направи. Благодаря! 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Марушкин, час ще споделите ли за Вашето събитие? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Сутрина към 09:00 – 09:30 часа предполагам. В момента Колегите от 

Златосел са извадили около сто и няколко фиданки и смятаме директно да ги засадим там. Тъй 

като смятам, че първо е нещо хубаво и предполагам сега точно е периодът, когато трябва да 

се засадят. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Искате да Ви съдействаме предполага не за изкопаването на дупките. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Те са изкопани и само остава засаждането. 

 

Г-н Павел Гуджеров: За улиците със сигурност това, което цитирахте Вие за наличието на 

подземна инфраструктура изградена е задължително условие, за град раковски повечето 

такава е направена. Към момента сме се старали да обхващаме по-дълги артерии, които 

осигуряват бърз достъп до асфалт.  

 

/16:35 часа – в залата влиза г-жа Виолета Петрова/ 

 

Не знам дали се изказвам добре, Секирово представете си го като кръг разделено на четири. 

Това, което ние се стараем е да прокараме такива улични артерии, които да дадат възможност 

на гражданите максимално бързо от калната улица да излезнат на асфалт. В по-голямата част 

от случаите сме се старали да избираме по-дългите такива. Примерно за миналата година в 

Ген. Николаево направихме двете платна от едната и другата страна на Река Сребра. Една от 

най-дългите улици, която беше Тримонциум. Една смея да твърдя от най-тежките улици и най-

непроходимите, която беше Гоце Делчев. Тази година акцентираме улица Иван Йошков, вече е 

започнато, изкопано, насипано и тази е последната по-голяма и по—дълга улица от Ген. 

Николаево. Заслужава си да споделя, че благодарение на дейността нашето Предприятие 

Община Раковски беше отличена с награда за принос в местното самоуправление от 

Национално сдружение на общините, приносът е в иновациите. Имали сме възможност и 

покана да представим добрата практика на много форуми, като включително имаме сега 

такава покана в петък на събрание на Кметовете от Южен Централен район, Община Раковски 

е поканена да представи именно тази добра практика. Ако позволите мога да Ви зачета плана, 

който е за 2022 г.. Като предварително казвам, че едва ли ще успеем да направим всички улици, 

които ще зачета, но това е целта. Само за пример го казвам откакто се занимаваме с 

асфалтиране битумът, който е основна съставка на асфалта винаги е варирал между 300 – 

700 лв. като максималната цена, която бе стигана е 900 лв. в много редки случаи. Към момента 

битумът е на цена към 1 470 лв., което също така знаете асфалтът идва с камиони, които работят 

с гориво, а цената на горивата е излишно да ги коментираме. Което ще увеличи цената може 
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би с 50% на асфалта, предвид това и бюджетът трябва да скочи, но не скача. Бюджетът за 

капиталови разходи на Община Раковски, който се спуска от държавата е увеличен с 0 лв. 

незнайно, защо. Зачитам Ви все пак улиците, които са ни като програма: кв. Парчевич – Пушкин 

и Гайдаджийски, като Пушкин към момента привърши изпълнението; кв. Секирово – Елба, 

Люлин, Тракия, Тодор Каблешков и преасфалтиране на булеварда. 

 

/16:38 часа – в залата влизат г-н Димитър Николов, г-жа Стефка Милиева, г-н 

Александър Атанасов и излизат г-н Генчо Тодоров и г-н Йосиф Стрехин/ 
 

Като казвам преасфалтиране на булеварда, не предвиждаме целия булевард. Предвиждаме 

от ОУ Христо Ботев до спортната площадка на излизане от квартала, от началото на кв. Ген. 

Николаево до Т-образното кръстовище. Всеки може да забележи, че там е кърпено прекалено 

много и вече не остана асфалт от кърпене. Колкото до този участък в Ген. Николаево на едното 

платно последствията от канализацията все още личат, има не малко пропадания. Това 

разбира се е свързано с фрезоване на тази настилка, която е към момента. Следим, каква е 

ситуацията и не смеем да се хвърлим на големи обекти. 

 

/16:39 часа – в залата влиза г-н Генчо Тодоров/ 
 

Този обект, когато ще бъде започнат надявам се да стиковаме дотолкова добре нещата, че да 

го завършим за максимум две седмици. Предвид, че това е главна пътна артерия и не е удачно 

затварянето и за дълго време. Продължавам за Ген. Николаево – Иван Йошков, Пейо Яворов, 

Георги Мичев, Антим I, Прага, Труд, Опълченска, Лом, Росица и Явор, като Росица и Явор са вече 

завършени и имат втори пласт. Сега към момента работим Иван Йошков. 

 

/16:40 часа – в залата влиза г-н Йосиф Стрехин/ 
 

За с. Стряма са – Иван Вазов и Христо Смирненски. За Белозем – Река Сребра е довършена 

вече, както и детската градина обновихме алеята, който е ходил знае. За с. Шишманци е 

успоредната на главния път от другата страна на Река Сребра. Като към това добавям, че 

Чалъкови и Болярино по предложение на Кметовете ще чакълираме. Парчевич – Секирово също 

е довършен на 95%, остава само да се постави маркировка. Има направена подготовка за 

напоителна система, да се сложи пръста на алейката и да се сложи озеленяването. Благодаря 

Ви! 

 

Г-н Рангел Матански: Амбициозен план. Други въпроси, Колеги? Няма. В такъв случай да 

преминем към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 3       

Възд.се: 6                           
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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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

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 № 543 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Премане Годишен касов отчет за 2021 г. на Общинско предприятие (ОП) 

„Благоустрояване и превенция“ гр. Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          Общински съвет – Раковски приема Годишния касов отчет за 2021 г. на Общинско 

предприятие (ОП) „Благоустрояване и превенция“ гр. Раковски. 
 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско 

предприятие „Благоустрояване и превенция“ ежегодно, до 01.04 на съответната година, 

Директорът внася отчет на Заседание на Общински съвет - Раковски за дейността и резултатите 

от нея през изтеклия период. В изпълнение на разпоредбата е предоставен Годишен касов отчет 

за 2021 г. на Общинско предприятие (ОП) „Благоустрояване и превенция“ гр. Раковски. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Осма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-133 от 29.03.2022 г. 

от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. Г-

н Ячев, Ваш ред е и 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 отчета за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 

 

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

такъв случай преминаваме към гласуване. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 1       

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – възд. се 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

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 № 544 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМС, чл. 66а от ЗОС и чл. 5 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски 

/НРПУРОИ/ за периода 01.01.2021- 31.12.2021  г. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          Общински съвет Раковски приема „Отчет за изпълнението на програмата за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. ”. 
 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 66а от ЗОС ''Кметът на Общината съставя и предоставя на общинския 

съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

по видове и категории обекти'' 

    Във връзка с това е изготвен Отчет за периода 01.01.2021- 31.12.2021 г. за изпълнението на 

програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, сега бих искал да помоля г-н Тотов да води следващата точка. 

 

Г-н Георги Тотов: Девета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-136 от 01.04.2022 г. от 

Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на „Годишна 
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програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с 

Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., за отдаване 

под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от 

ЗУТ. Г-н Ячев, заповядайте. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря Ви, г-н Зам. Председател! Комисията разгледа предложението на 

Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри схема за 

поставяне на ВПС, за отдаване под наем на площ от 15 кв. м. за срок от 10 г. чрез провеждане 

на търг с явно наддаване. Става въпрос за съществуващ в момента млекомат до църквата в кв. 

Секирово, изтича му договорът и такава е процедурата да го гласуваме наново за разрешение 

за поставяне на ВПС. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря, г-н Ячев! Уважаеми Колеги, някакви коментари, становища? Няма. 

Разрешавам гласуването. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 20 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

 

1. Рангел Георгиев Матански  

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 

  
/г-н Рангел Матански се въздържа от гласуване/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 545 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, 

взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., за отдаване под наем на терен – публична общинска 

собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ. 

 

На основание: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и 

чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 14 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/ във 

връзка с Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти общинска 

собственост на Общински съвет - Раковски. 

 

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 бъде включен в раздел IV „Описание на 

имотите, които общината предлага за управление и отдаване под наем“ на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, приета 

с Решение № 483, взето с Протокол 30/27.01.2022 г., и отдаден под наем следният терен – 

публична общинска собственост: 

 Терен с площ от 15 кв. м. находящ се в разширението на ПИ № 502.9576, по 

Регулационния план гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, между ул. „Никола Вапцаров” 

и ул. „Цанко Дюстабанов“ и между кв. 149 и кв. 80, за поставяне на 1 брой ВПС (временно 

преместваемо съоръжение) по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно Схема за поставяне одобрена 

с Решение взето с Протокол № 33/21.12.2009 г. на ЕСУТ при Община Раковски.  

 2. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен търг с явно наддаване. 

 3. Отдаването под наем да бъде за срок от 10 (десет) години. 

 4. Общински съвет - Раковски определя следните тръжни условия: 

 -теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение, което 

да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ, съгласно Схема за поставяне одобрена с 

Решение взето с Протокол № 33/21.12.2009 г. на ЕСУТ при Община Раковски. 

 5. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена в размер на 10 /десет/ 

лева за кв. м., съгласно чл. 2, т. 9, а) от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под 

наем на имоти общинска собственост на Община Раковски. 

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

 

 

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94И-1813-

1/21.03.2022 г. от И. А. Й., с адрес: обл. Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. „П. к.“ № **, 

с което изразява желание за наемане на терен за поставяне на ВПС, с площ от 15 кв. м. находящ 

се в разширението на ПИ № 502.9576, по Регулационния план гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, между ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Цанко Дюстабанов“ и между кв. 149 и кв. 80, 

съгласно приложена Схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Стрехин? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Предлагам десет минутна почивка, г-н Председател. 

 

Г-н Рангел Матански: Имаме нужда от нея, така че обявявам почивка. 

 

/16:49 – 17:05 часа – Почивка/ 
 

Г-н Рангел Матански: Колеги, имаме кворум да продължим нашата работа. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Може ли? 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Кориновска. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Преди да започнем имам предложение точка Двадесет и три – 

Бюджет, да мине сега. Тъй като трите точки, които касаеха бюджета са минали, подложете го 

на гласуване. 
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Г-н Рангел Матански: Това е Бюджетът на Общината. 

 

Г-жа Любов Кориновска: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Колеги, имаме направено предложение за промяна в Дневния 

ред, като Двадесет и трета точка – Бюджет ще стане Единадесета точка. Предвид на чакането 

от страна на гражданите от футболните отбори, вече доста време чакаха около 2 часа. 

Предвид на това, че може би има още 1-1,5 часа по другите точки, за да не ги караме да чакат 

предложение за промяна в Дневния ред. Единадесета точка ще стане Бюджетът и другите си 

продължават по реда, в който са нали, г-жо Кориновска? 

 

Г-жа Любов Кориновска: Да. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги, други предложения? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Имаме ли право да променяме Дневния ред, след като е приет? 

 

Г-н Рангел Матански: По чл. 68, ал. 4 от Правилника, гласи: По предложение на общински 

съветник, Общинският съвет може да изменя дневния ред по време на заседанието на 

Общински съвет. Предложението за изменението на дневния ред се смята за прието, ако за 

него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Антонов, моля. 

 

Г-н Петър Антонов: Достатъчно е. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, имаме предложение за промяна на Дневния ред, което беше 

съобщено. Само че ще го гласуваме на хартия. 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев Х   

2. Рангел Георгиев Матански     

3. Любов Степановна Кориновска Х   

4. Генчо Тодоров Тодоров Х   

5. Пламен Йовков Марин Х   

6. Елена Иванова Узунова Х   

7. Младен Минчев Мандраджийски Х   

8. Деяна Андреева Загорчева Х   

9. Светослав Стефанов Балабански Х   

10. Юлиян Иванов Ночев Х   
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11. Петър Милков Антонов   Х 

12. Стефан Самуилов Марушкин   Х 

13. Петко Димитров Колев   Х 

14. Стефан Йозов Пенсов Х   

15. Aнелия Францова Гечева   Х 

16. Георги Николов Тотов Х   

17. Костадин Дечев Иванов  Х  

18. Росица Иванова Пеева   Х 

19. Йосиф Божидаров Стрехин   Х 

20. Йовко Георгиев Николов   Х 

21. Ангел Николов Кордов   Х 

 

/г-н Рангел Матански се въздържа от гласуване/ 
 

Г-н Рангел Матански: При 20 гласували: 11 – „За“, 1 – „Против“, 8 – „Възд. се“, се приема 

разместването на Дневния ред и преминаваме към разглеждане на бюджета на Община 

Раковски. Ще ми дадете само малко време не сме правили до момента това, да разместя 

Дневния ред. Десета точка от Дневния ред: Докладна записка с Вх. № ОбС-153 от 01.04.2022 г. 

от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно приемане и утвърждаване 

бюджета на Община Раковски за 2022 г. Г-жо Гечева, моля за становище на постоянната 

комисия. 

 

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

предложение за проектобюджет на Община Раковски за 2022 г., като по време на заседание 

на комисията имаше предложение касаещо субсидиите на спортните клубове, което 

предложение не бе прието. То касаеше ФК Вихър Белозем и съответно увеличаване на 

субсидията му на 13 000,00 лв., ФК Раковски 2018 на 16 000,00 лв.. Пак казвам предложението не 

бе прието и комисията в крайна сметка предлага Общински съвет – Раковски да приеме 

бюджета, така както е предложен от Кмета на Община Раковски с 3 гласа „За“ и с 3 гласа 

„Против“. По прихода съгласно Приложение № 1 от справките – приходи за делегирани от 

държавата дейности, приходи за общински дейности и дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности. Съответно разходите – за делегирани от държавата дейности, за 

дофинансиране, за местни дейности и бюджетното салдо. Също така да утвърди разчета за 

финансиране на капиталовите разходи през 2022 г. Да одобри разпределението на целевата 

субсидия за капиталови разходи в размер 659 300,00 лв. Да приеме разчет за разходите, 

финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи. Да 

определи второстепенни разпоредители с бюджет през 2022 г. Да утвърди трудовите разходи за 

2022 г. на персонала. Да приеме разчета за целеви субсидии. Да утвърди списък на 

длъжностите и лицата с право на заплащане на транспортните разходи в размер до 85% от 

стойността на документите. Да одобри актуализирана бюджетна прогноза на местните 

дейности за периода 2022, 2023 и 2024 г. Благодаря!  

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Колеги, заповядайте за коментари и 

становища.  
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/17:12 часа – от залата излиза г-жа Росица Пеева/ 
 

Г-н Стефан Киков: Може ли да кажа аз? 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядайте. 

 

Г-н Стефан Киков: Да се представя, Стефан Киков съм аз. Уважаеми г-н Матански, г-н 

Гуджеров, уважаеми Съветници и гости, ние сме тук по един незначителен проблем на фона 

на предишните дискусии, които станаха. Именно това е мирът между футболните отбори в 

нашия град. Искаме да се преразгледат тези футболни субсидии, в които има един изявен 

фаворит. Ако може да се получи една лека дискусия, да се спре с тази… то не е омраза, тази 

неприятна обстановка в града, която аз лично не мога да понасям. Това лицемерие само Вие 

може да го спрете, като се надявам пак да има така дисциплина в залата, а не както беше 

вчера. Имаше доста ехидни напеви, провокации и подбръквания по наш език. Сега днес дано 

не се случи пак същото. Това е, който има нещо. 

 

/17:13 часа – в залата влиза г-жа Росица Пеева/ 
 

Г-н Рангел Матански: Само може ли преди да продължим, аз лично с лични нападки няма да 

позволя да се случва. Човек тук днес, който говори с лични нападки или с обвинения, просто ще 

помоля да спре или да напусне. В крайна сметка, кой каквото има нека си го изяснява вън. 

Преди да продължим с футбола, тъй като г-жа Бакова има личен ангажимент, който и се налага 

да тръгне. Има ли други въпроси към нея, които да изясним и след това ще преминем към 

дискусията за футбола. В крайна сметка тя ще има доста неща, които да каже или поне аз 

така предполагам. Колеги, ако имате някакви други въпроси по бюджета, които касаят г-жа 

Бакова като ресорен зам. Кмет, моля задайте ги и след това ще се върнем на дискусията за 

футбола. Ако нямате ще я освободя, за да покрие този личен ангажимент. 

 

Г-н Костадин Иванов: Аз имам един въпрос към г-жа Бакова. Интересува ме за с. Шишманци, 

каква сума ще бъде отделена от бюджета за 2022 г.? 

 

Г-жа Татяна Бакова: Същия въпрос го зададохте и на публичното обсъждане. Аз смятам, че не 

мога да се ангажирам с конкретни суми. Всичко, което Кметът на населеното място е поискал 

като докладна е заложено в бюджета. Също така в предходните точки беше цитирано, че ще 

се ремонтира читалището имаме и местни средства за покрива на читалището. На 

пенсионерския клуб покрива също имаме в текущи ремонти заложена сума. Има заложени 

улици към Общинското предприятие и всички останали дейности, които е поискал Кметът на 

населеното място са заложени в дейността или на Общинско предприятие или в дейността на 

Община Раковски. 

 

Г-н Костадин Иванов: Благодаря. 

 

Г-жа Татяна Бакова: Моля. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, да разбирам, че няма други въпроси към г-жа Бакова. Можете по 

всяко време, г-жо Бакова, да напуснете заседанието на Общински съвет – Раковски. Една 

молба имам, на следващи изказвания, които ще бъдат направени от граждани. Моля 

представяйте се преди изказването, защото се води протокол и е добре да се знае, кой е 

направил изказването, кой е задал въпрос или дал отговор. Време е за дискусията за футбола, 

така че заповядайте. 

 

/17:19 часа -  от залата излиза г-жа Татяна Бакова/ 
 

Г-н Пламен Джундрин: Пламен Джундрин се казвам, член на Управителния съвет на ФК Раковски 

и до скоро старши треньор. Аз съм много така да го кажем щастлив понеже за първи път 
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участвам в сесия и тука са хората, които управляват града. Наистина съм радостен, че всички 

отбори са тук, за да може веднъж завинаги този проблем, който се явява между нас да се реши. 

Понеже всяка година така си говорим едно, а става друго тук е мястото тези неща веднъж 

завинаги да свършат. За това, че понеже нашият клуб има нужда от определена помощ, която 

не е вкарана в този смисъл аз искам този проблем веднъж завинаги да приключи. Тези средства, 

от които се нуждаем ние да бъдат подсигурени от Общината, след като за всички отбори, които 

участваме щом за едни може и за всички други трябва да може. Никога не съм казвал, че за 

определен клуб не им давайте пари или пък отрежете ги. Щом има възможност ще се дава, но 

нека в това преразпределението да е точно да участваме и ние. Ние като клуб сме подали 

информация към Общината, какви средства са ни нужни за издръжката за този сезон, който 

идва за 2022 г. – футболният сезон е 2021 – 2022 г. Наистина се надявам този проблем веднъж 

завинаги да приключи, защото Вие сте хората от които зависят тези неща. Не вярвам и не е 

нужно ние сме пет отбора това са 100 човека, не е нужно всички да се обичаме и да се 

харесваме, но поне може да се уважаваме. Според мен тези неща зависят и от Вас. Сумите, 

за които ние претендираме мисля, че за Община Раковски са няма да казвам нищожни, 

защото всеки един лев вече е ценен на всеки. След като сте решили да помагате, ще помагате 

на всеки еднакво. Колегите имат по-големи разходи, ще получат по-големи субсидии. Ние 

имаме по-малко разходи, предполагаме че трябва да получим по-малко приходи. Не става 

въпрос за някакви баснословни суми в края на краищата. Ще видите, че ако ги вземете тези 

решения казах Ви не е нужно да се обичаме и да се целуваме, но ще се уважаваме, което е 

крачка напред. В един град живеем и не е нужно постоянно да се виждаме и да си говорим 

зад гърба, тоя такъв, оня такъв. Когато всеки е доволен това няма да е тема на разговор. 

 

Г-н Рангел Матански: Вие сте представители на два отбора и на Секирово в момента има 

представител, има ли представители на други отбори Белозем, Стряма? Няма, т. е. 

представители на отборите от гр. Раковски така да го кажем. Друго изказване? 

 

Г-н Петър Антонов: Поне да ни запознаят, каква е сумата. Не сме чели.. 

 

Г-н Стефан Киков: Да, можем да Ви запознаем, колко пари ни трябват. За една година, колко 

субсидия ни трябва, за да участваме във футболната група само за участие. 

 

Г-н Рангел Матански: И каква е сумата? 

 

Г-н Пламен Джундрин: На нашия отбор сумата е 9 720,00 лв., която сума вече е актуализирана 

понеже и разходите по охрана на среща вече се увеличиха, докторите вече искат повече пари. 

От новата година, която тези пари влизат не е официално, но и от Футболния съюз казаха, че 

съдийските такси ще се вдигат те са основното перо.  

 

Г-н Рангел Матански: За двата клуба едни и същи ли са разходите? 

 

Г-н Пламен Джундрин: За всички клубове с изключение на Секирово разходите са едни и същи. 

 

Г-н Рангел Матански: А там каква е разликата, по-горна група ли са? 

 

Г-н Пламен Джундрин: Те са в по-горна група, да. 

 

Г-н Рангел Матански: И там разходите са по-големи или по-малки? 

 

Г-н Пламен Джундрин: Имат повече срещи, да. 

 

Г-н Рангел Матански: Повече срещи имат. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Да. 
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Г-н Рангел Матански: Добре. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Мога ли да взема и аз отношение? 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Пенсов. 

 

/17:23 часа – от залата излиза г-жа Стефка Милиева/ 
 

Г-н Стефан Пенсов: За Секирово съм входирал и аз едно да го наречем проектобюджет още 

миналата година, в който съм обяснил какви средства са нужни. Като пак ще ги изчета на всички 

да знаят, защото явно някои Колеги не знаят и се спекулира, че сме взимали много пари. 

Започваме от треньорите на децата, това са горе-долу девет месеца по 400 лв. по двама 

треньори са, които отговарят за набор 2009 г. и 2011 г.. Треньорът на децата, който се занимава 

с набор 2013 г. и 2014 г., които все още не играят понеже са в подготвителна група и следва сега 

да започнат, мисля че през м. Май. Не знам точно, но тази година ще започнат още два детски 

отбора със сигурност. Написал съм също така забележете треньор на вратарите, някой ако е 

идвал на стадиона може да го е забелязал това нещо, който е 500 лв. на година и Вие си 

направете сметка. Таксите за участие при набор 2009 г. тази не е последна година, защото 

играят футбол 9. Догодина играят футбол 11, както го играят тези от Белозем. Те сега таксите 

при тях са 100 лв., но ще скочат двойно понеже играят още в Пловдив на собствен терен. Значи 

това означава още около 250 лв. на мач, които не съм ги предвидил понеже не знам, колко 

отбора ще има. Варират от 12 до 18, до 20 в отбора. Не знам колко са, затова нито съм ги 

включил нито нищо. Таксата за участие при децата 2011 г. е 1 000 лв., като там също така трябва 

да сметнем и шофьора, за всеки мач слагаме шофьор. Също така взимаме и минерална 

вода, не че има ама по 20 лв., по 20 лв. и те си вървят. Един мач от 50 лв. става 100 лв. мигновено. 

Шофьорът кара и двете групи – 2009 и 2011, значи те имат около двадесет и няколко мача 

смятайте ги по още 50 лв., това са още разходи отгоре. Като за шофьор и минерална вода, 

това съм ги заложил като бюджет по 1 000 лв. на година и горе-долу мисля ще стигнат. За 

мъжете, които така и той спорът явно е за тях и не знам, за кое е. Аз съм заложил 8 500 лв. за 

целия сезон, като съм сметнал 15 домакински мача по 410 лв., вдигнаха ги с 10 лв.. Има тука до 

9 000 лв. да идат за мъжете, като тук вътре няма картотекиране, медицински прегледи, глоби. 

Това всичко, което съм го дал е мога и да кажа, че е по-празно. Защото започнаха и спекулации, 

че сме взимали на децата такси, че сме взели 18 000 лв. от такси. Как ги събрахме за два 

месеца и идея си нямам, как ги изчислиха. От входовете сме взимали, мисля че около 2 000 – 

3 000 лв. казаха. Който иска може да дойде на входа даже да ми помага да събираме, ще му 

бъда много благодарен и да види колко събираме. Не повече от 80 - 100 лв. са на мач ако ги 

съберем, защото когато е лошо времето няма такива. Та общо взето за мъжете сумата е около 

9 500 лв., като треньорът който е на мъжете да Ви кажа ние си го плащаме. Аз и още един човек 

плащаме треньора, няма да коментирам, кой е най-вероятно го знаете. Относно школата за 

нея, мисля че няма какво да говорим нещата вървят много добре. Не знам просто, защо се 

спекулира и защо се бие по децата и то политически, аз наистина не го проумявам това нещо. 

В крайна сметка тази школа беше зарязана, какво да говорим не искам да обвинявам никого, 

кой какво е правил преди мен не ме интересува. Нямаше школа, нямаше отбор, нямаше деца 

и всички го знаем. Изведнъж събраха се децата и после започнаха, защо било в Секирово. То 

Секирово не е ли в гр. Раковски, не мога да разбера. И какво значение има, под кое име ще 

стоят. Сложил съм ги под моето име и ще ви кажа, защо. Как аз да се разполагам ако са под 

друго име, обяснете ми. Защото имаше на разговора, когато се събирахме и бяхме с Кмета, 

имаше изказвания от Колеги, че не знаят кой им е взел парите и не знаят къде са. Председател 

на отбор не знае, кой е взел парите и започнаха обвинения. Аз това не мога да го позволя някой 

друг да ми вземе парите и да не знам, къде са ми парите това е леко смешно. Относно другите 

отбори, не искам да коментирам. Искат момчетата сега, но да си направят малко и сметка 

все пак. Казвам Ви, който иска може даже да бъде до мен и да ми помага, даже имам нужда 

от такъв човек да ми помага и да следи нещата, на никого няма да откажа. Другите момчета 

трябва да знаят, че 9 500 лв. които са ми заложени за мъжете са смешна сума меко казано. Те 

искат 16 000 лв., добре съгласен съм ама трябва по тази логика ние да искаме 20 000 лв.. Аз 
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нямам нищо против разберете, някой обикаля и да казва различно. С Киков съм разговарял 

поне 20 пъти и съм му го казвал, той всеки път не може на Вас така на нас така. Ама това не е 

разделение ако тези пари повечето отиват за децата, това са разходи за децата. Който иска 

може да дойде и даже всеки път да идва в автобуса и да гледа, за какво става въпрос. 

Резултатите, които сме ги постигнали за момента за две години работа, който не ги вижда е 

сляп. В момента има около 90 деца и се занимават в школата с тях и играят вече, Два отбора 

играещи и още два ще тръгнат, две деца отидоха в Ботев, едно в Локото. Изпуснахме ние шест 

години, които са много важни. Шест години ние просто спахме и децата си изгубиха шанса, а 

тук има много кадърни деца, които през тези шест години нито играеха, нито нищо. Имаше 

десетина деца по Пловдив, друго което е похвално да Ви кажа се върнаха 3-4 деца от Пловдив в 

нашата школа. Понеже треньорите били такива, не били лицензирани. Няма значение 

лицензиран ли е или не треньорът, той трябва да си върши работата. Дали имаш лиценз или не, 

щом постигаш резултати за мен не е важно това, но ако толкова настояват от БФС ще изкараме 

и лиценз. Това едва ли е такъв проблем много сложен. Друго нещо ако има някой да пита аз 

пак казвам, за другите отбори не искам да коментирам, аз си гледам моя отбор. Всеки си има 

право да си иска, кой колкото е. Аз лично не знам някой от Вас да си е направил разбивка, по-

точно проверка. По другите отбори знаете ли, какви са субсидиите за долната група? Аз ще Ви 

кажа за нашата, знам каква е. Нашите са в Чернозем, Житница, Дълго поле, Сопот, под 14 000 

лв. няма. Аз съм си направил труда да разуча 14 000 лв. са им субсидиите, не знам Вие дали 

сте си го направили. Ще Ви кажа за отбори и от Вашата група – Дъбене, Ведраре, Граф 

Игнатиево. Дъбене е с 2 500 лв. бюджет, не знам дали сте запознати, може да имат и спонсори 

това е тяхна работа. Общо взето на фона на това нещо да искаме 16 000 лв., наистина не знам. 

Пак Ви казвам ако наистина могат да се отделят толкова средства, не знам. Тези такси ги 

събираме с тази цел, тези 30 000 лв. са за основните неща. Казвам Ви тези такси се събират за 

тези деца, които ще започнат да играят. Защото аз после няма как ние сме го говорили и преди 

това с Кмета, няма как после да дойда и да искам още пари ще стане страшна работа. Като 

всичко това, което съм го направил аз съм го направил на своя глава. Аз за всяко едно нещо 

съм се договарял, ходя до Кмета и го питам, ще бъде ли това или няма да бъде. Няма смисъл 

да правим пет отбора ако няма да има финансиране, то няма логика и няма смисъл да 

викаме треньор на Марица с 15 годишен стаж да се занимава с децата ако няма да го правим 

това нещо. Ако виждате някакъв проблем в тази школа просто го кажете, за да видим. Аз до 

сега от родителите само хубави отзиви получавам, първият сигнал е винаги при родителите. Вие 

виждате сами, когато няма организация и няма за какво да стоим, родителите сами си махат 

децата. Без да ти кажат децата си ги дърпат и махат и това е, няма кой да си остави детето да 

стои там, където някой ще го развали. Ама смея да кажа, че не сме развалили никого. Има 

доста неща, които мога да кажа, но ще ги изчакам, дай боже, на другата или по-другата сесия 

дано се случи и да Ви кажа наистина. Има доста деца, които след този турнир, който едва ли 

не беше престъпното нещо в града ни или така беше представен. Само ще Ви кажа, че две 

деца са поискани в други отбори, които дори не са в нашата община. Две деца ги поискаха 

това беше тайна, но дай боже, да стане. Защото тези турнири се правят за това, не само там 

тоя такъв, оня такъв. Все пак се прави за децата и някои хора наистина ходят там. Има си детски 

скаут и други които гледат, а пък нашите деца са много талантливи това мога да Ви кажа. Това 

е от мен ако нещо има и мога да Ви отговоря, ще Ви отговоря с удоволствие.  

 

/17:32 часа – в залата влиза г-жа Стефка Милиева/ 
 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Пенсов! Колеги, съответно като казвам колеги имам 

предвид всички присъстващи в залата. 

 

Г-н Стефан Киков: Аз мога само да попитам нещо, то не е хубаво да се връщаме към 

миналото и трябва да гледаме настоящето винаги, но… Искам да попитам и г-н Пенсов и г-н 

Кмета ние сме тук специално ФК Раковски 2018, защото всички Колеги получаваха субсидия и 

то не малка, а ние за 4 години получихме само 2 000 лв.. Поради този факт сега може би във 

Вашите очи изглеждаме нали нагли и не знам как да се изразя, но ние сме тук да си поискаме 
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и да не се повтаря повече това, да се каже стоп. И г-н Пенсов ако може да обясни, защо ние 

не получавахме толкова години една стотинка. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли аз да обясня? Отвън го казах, нищо не ми пречи да го повторя пак. 

Радвам се, че Йосиф Стрехин е тук и баща му да е жив и здрав може да го потвърди. На г-н 

Божидар Стрехин голямата болка му беше, какво ще правим с детската школа. Той беше 

инициатор на това да се направи този отбор 2018, за да има къде да влезе детската школа. 

Разбира се след това ситуацията с детската школа то всички я знаем. Когато се създаде 

мъжкият отбор, питай го баща ти. Аз го питам, защо го правиш този отбор. И той ми каза, че 

една стотинка никога няма да поиска за този отбор. Този отбор се прави докато децата идат 

някъде другаде да има, къде да играят. Това ми го каза той, че за мъжкия отбор няма да поиска 

една стотинка. Това е основната причина, когато дойдохте преди една или две години, пак го 

казвам, вънка го казах и сега ще го повторя пак, не ми омръзва. Когато г-н Буров дойде и каза, 

искам 1 000 – 2 000 лв. просто и ние да участваме, дадоха Ви се и тази година Ви се дават 6 000 

лв.. Както споменахме за отборите от Вашата група получават субсидия от 2 000 – 2 500 лв.. 

Сигурен съм, че на такива бази не много отбори играят. Пак, г-н Стрехин, отречете ако лъжа, 

когато за каквото сте казали отзовавали ли сме се? Ремонт на бази, ремонт на покриви, ремонт 

на тоалетни, съблекални, каквото и да било отзовали сме се. Това са всичко общински пари, 

които се наливат във футбола, с най-голямото ми уважение към всички. Като сте си направили 

клубове събирайте си и такси, намирайте си спонсори, ръководете си клубовете. Не е длъжна 

Общината да издържа нито един клуб и не издържа нито един клуб. Както Ви обясни г-н Пенсов 

и неговите разходи не са покрити на 100 % и Вашите не са покрити на 100 %. Ако някой има 

против да покриваме детската школа да стане и да го каже, ей имаме и камера. Ако някой 

може да каже, че тази детска школа някога е била нещо по-добро да стане и да го каже, кога 

е била нещо по-добро. Четири набора, четири отбора, наши деца ги взимат в Ботев една от 

най-добрите школи в България, взимат ги на пълен пансион. Станете и кажете дайте да видим, 

кой е против това да инвестираме в децата. Не знам, защо всеки се е вторачил в канчето на 

другия. На обсъждането ние толкова не говорихме за Вашите отбори, защо Ви трябват 

отколкото, колко събирал ФК Секирово от такси и колко събирал от двата левчета, където се 

дават пожелание и т. н., няма смисъл. Ако искате кажете, когато получавахте субсидия сега да 

не казвам ама може би по 5 000 лв. на месец, какво се случи тогава. Субсидия да те убие, от В 

група отидохте в А окръжна или регионална, каквото е там. Кажете, какво се случи с детската 

школа. За тази детска школа се е наливало, каквото се е казало 10 000 лв., 10 000 лв. на година. 

Детската школа изчезна, изчезна буквално и после някой казва ама Стефан бил я взел, бил я 

откраднал. Ами то нямаше детска школа, реално нямаше. 

 

Г-н Стефан Киков: Защо не е имало?  

 

Г-н Павел Гуджеров: Защото нямаше. Ами кажете ми Вие, господа Ръководители, защо 

нямаше? 

 

Г-н Стефан Киков: Кой е отговарял тогава за тази детско-юношеска школа? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Кой е отговарял, аз ли да кажа? Вие сте футболните хора. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Аз мисля че темата гледане напред-назад, няма смисъл да се връщаме. 

 

/17:37 часа – от залата излиза г-н Александър Атанасов/ 
 

Г-н Павел Гуджеров: Ами Вие винаги се връщате. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Аз не можах да разбера, кой е против да дадем на ФК Секирово? Няма 

такъв, нали. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Радвам се да го чуя. 
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Г-н Пламен Джундрин: Кой е против, аз не съм чул някой човек от нас. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Чудесно, айде да затворим тази тема. От там нататък ми 6 000 лв., малко 

ли са? 

 

Г-н Пламен Джундрин: Значи Вие казвате 2 000 лв., Колегата цитира много отбори. Да каже 

Калояново от нашата група, колко пари вземат. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ами той може да Ви каже и Спартак, колко взимат. 

 

Г-н Пламен Джундрин: 14 000 лв., да каже Пъдарско, да каже Брезово. Казва Ви един-два 

отбора… 

 

Г-н Стефан Пенсов: За Брезово знам, че ги хранят. Влиза им в субсидията, 10 000 лв. с храна, 

друго не знам. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Спартак в тяхната група взима 140 000 лв. бюджет, да дойде и той да иска 

толкова, че тук всички да се смеем все едно вицове ни разказват. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Ама чакай сега ти не ме разбираш правилно, кой от нас е казал не им 

давайте тези пари? Никой. 

 

Г-н Павел Гуджеров: И сега тогава аз Ви питам, че малко ли са 6 000 лв.? Аз като бях в Стряма 

треньорът ми го заяви в прав текст. Аз му казах, че предвиждаме субсидия около 4 000 лв., той 

казва моите разходи са 4 400 лв. ако сте така добри да ги дадете, друго не искам.  

 

Г-н Пламен Джундрин: Добре, да си носи отговорност, ние вече… 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ами понесете си малко и Вие, като искате да сте някакво ръководство, ей 

ги 6 000 лв.. Малко ли са? Другите отбори щом си намират и Вие ще си намерите. Честно Ви 

казвам не го намирам за нормално, честно. 6 000 лв. за мен са една не малка субсидия при 

положение, че хвърляме сумати пари да поддържаме и базите и смея да кажа, че ги 

поддържаме добре тези бази. Оправдайте ме ако бъркам. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Аз одеве Ви казах, че специално аз съм тук веднъж завинаги да ги 

изгладим тези неща. Не мисля че Общината ще обеднее с, колко нашата разлика е 3 000 лв., 

четири отбора по 3 000 лв.. Аз си мисля, че Общината няма. Ако Колегите се нуждаят от малко 

повече пари, дайте им и на тях, какъв е проблемът? След като имат много разходи, много 

задължения, няма проблеми и за тях, какво толкова има щом толкова им тежи. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ами за нас има проблем, защото общинският бюджет не е каца без дъно. 

Надявам се някой ден все някой да го проумее, не е каца без дъно. Ами да вземем да дадем 

по 20 000 лв. на отбор и на всеки спортен клуб, да затворим предприятието, да спрем да 

работим и да мирясаме. И ще стоя само в стаята да Ви подписвам исканията за 

финансиране, нали за това сте ръководство в крайна сметка. Обиколете си фирмите, 

съберете си и Вие някой лев. Колко пари събираше ти, извинявай?  

 

Г-н Стефан Пенсов: За? 

 

Г-н Павел Гуджеров: 1 000 лв. на мач ли беше? От двата лева. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Ето ти пак изкарваш на заяждане, ти го изкарваш на заяждане не някой 

друг, ти го правиш това нещо. 
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Г-н Павел Гуджеров: Еми правя го, сложете си един човек отпред събирайте си и Вие. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Кой е казал? Посочи го човека, който е казал че събират по 1 000 лв. на 

мач. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Той беше на срещата, помня ли кой го каза. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, нека да оставим всичко, което сте си говорили отвън, отвън. Нека 

тук да говорим градивно, Вие сте си казали доста остри неща през последните няколко 

седмици, предлагам тези неща да ги държим настрана тук. В крайна сметка тук сме по друга 

тема, така че това исках просто да кажа.  

 

Г-н Пламен Джундрин: Значи ние по принцип да Ви кажа това, че нашият отбор има за идея, не 

го парадираме. Ние също ще правим детска школа и то много добра понеже тези неща, които 

стават ние сме намерили човек, който ще издържа сам школата. Няма да искаме от Общината 

пари, даже сме го заявили и в заявлението към Общината. Самата фирма си е намерила 

треньор много добър, изключителен за мен. Но не сме парадирали нали и няма да искаме 

субсидия от Общината за това нещо, няма да искаме. 

 

/17:41 часа – в залата влиза г-н Александър Атанасов/ 
 

Г-н Павел Гуджеров: Само мога да Ви… 

 

Г-н Пламен Джундрин: Защото фирмата е заявила, ние ще плащаме сами, ние ще издържаме 

този отбор. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Само мога да Ви поздравя, нека да помогнат малко и за мъжкия. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Не искаме да ни помагат, достатъчно е да си издържат детския отбор. 

 

Г-жа Росица Пеева: А на Вас, каква сума Ви е необходима? 

 

Г-н Пламен Джундрин: Аз Ви казах 9 720 лв. са ни нужни на нас. В тази сума да Ви кажа само, 

за да разясня нашия отбор специално сме привлекли един от най-добрите треньори в областта. 

Резултатите са налице при него, колективът е налице и той е човекът, който наистина ни товари 

бюджета на нас. Този човек получава 500 лв. и ще ги получава само в рамките на игровия сезон, 

това са осем месеца. Треньор с А лиценз, ходил е на световни първенства за деца и на трето 

място е класирал България две години подред и работи за 600 лв. при нас. Това е нашият бюджет 

и специално за това се натовари, по принцип ако не е той не искаме да кретаме така и да 

лъкатушим понеже ние имаме що-годе сносни момчета и добри футболисти, за да се 

развиват и да вървят все още са млади. За това предприехме тази стъпка и за да се, как да Ви 

кажа понеже имаше едно леко така промиване понеже момчетата се изпожениха и всеки си 

има ангажименти. То при всички отбори е така не е само при нас, но от тази гледна точка 

решихме да направим стъпка и да го вземем. Поканихме го, бяхме скептични мислихме, че 

няма да се съгласи. Човекът се съгласи и резултатите са налице, нашето искане  е от тази 

гледна точка. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядайте. 

 

Г-н Тошко Буров: Тошко Буров съм, Председател на ФК Раковски 2018. Нашето е идентично 

предложение, което има и Пламен. Понеже и ние имаме нужда от треньор и за това 

субсидията горе-долу около 9 500 – 9 600 лв. са ни нужни. Ние също сме проверили отборите от 

нашите групи, какви субсидии получават от техните общини. Има отбори, които получават дори 

по 15 000 лв., има наистина по 2 000 лв.. Около 7 000 – 8 000 лв. е средното, което получават. 
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Специално за Дъбене, както каза Стефан Пенсов, субсидията там е над 10 000 лв.. Не знам как 

ги измисли 2 000 лв., но си е над 10 000 лв.. 

 

Г-н Пламен Джундрин: 2 000 лв. е за миналата година, Стефане. Сега когато са им гласували 

е 10 000 лв.. Това е миналата субсидия, недей се бърка. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Виж сега те може да са я приели онзи ден. 

 

Г-н Тошко Буров: Моля, ако може. Съседната община, Община Брезово може да се пита 

техните отбори, колко получават и е най-лесно да се разберем, защото са най-близо. Това, че 

ние искаме 16 000 лв. не знам, от къде дойде. Не сме искали 16 000 лв.. На 30 Декември също 

имаме подадена молба към Общината, която е горе-долу тази сума, която сме поискали по 

наши изчисления. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, други коментари? 

 

Г-н Пламен Джундрин: В крайна сметка, нали пак ще взема думата, ние тези пари няма да ги 

вземем на нас, нали знаете. Както г-н Кмета одеве каза, че асфалтът се вдига тя тази сфера на 

живот стана така, че абсолютно всичко се вдига. Така че тези пари аз няма да ги взема и да си 

ги занеса у нас, разберете ме правилно нито искам да влизам в полемика и в спор, за да се 

заяждаме или от тази гледна точка. Това са просто необходими разходи, все пак възпитаваме 

на нещо тези млади деца. Някой казва, защо има пет отбора в града, аз според мен пък трябва 

да се радвате, че има пет отбора в града. Защото това са млади хора и спортуват, нали знаете 

ако отидат там и се скрият по ъглите и вземат да се, да правят други неща и няма да Ви е 

приятно, нали. Защото тогава ще имаме работа с полицията и с други работи, по-добре да 

спортуват. Затова че тези разходи не мисля, че толкова ще натежат на Общината ако карат 

хората да спортуват. Ако не съм прав оборете ме. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз ще взема отношение също, защото ние когато коментираме бюджета 

и особено спорта, това което беше споменато съм радетел на колкото се може спортове да 

има в Раковски. Точно поради тази причина, когато джудото ме свързаха с Гергана и тя дойде 

на среща и съдействах по всякакъв възможен начин да направи нейната школа, тя в момента 

има много деца. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Браво. 

 

Г-н Рангел Матански: Тя също поиска 5 000 лв. субсидия, беше и дадено 3 000 лв.. След 

първоначалното предложение, което беше по-ниско около 1 000 – 1 500 лв.. Водихме разговори 

с борба, не можем да открием подходящо помещение. Водим разговори с тенис на маса, 

също очаквам следващата седмица да започнем да търсим помещение за тенис на маса, 

професионално се занимават с деца. Тенисът на корт също, помагали сме по всякакъв 

възможен начин. Другите спортове няма смисъл да ги коментирам, защото те си имат 

традиции. Аз съм радетел на това да се дават повече пари на спорт и на култура, защото и 

културата страда. Сега ако попитам читалищата, колко им е субсидията за година и те ще 

кажат. Не искам да питам, защото ги разбирам напълно и те ще кажат, не стигат парите. От 

там нататък в началото беше изчетена една програма с обекти, които са се случили миналата 

година с асфалтиране, с паркове и т. н.. В Ген. Николаево предстои да се изградят четири 

парка, в Секирово и т. н.. Аз съм наистина радетел на това да се дават повече пари, но го 

разбирам и Кмета на Община Раковски и администрацията на Община Раковски, защото 

изборът е ясен. В момента ние страдаме от липса на инфраструктура и точно поради тази 

причина беше създадено Общинското предприятие, за да наваксаме и Вие виждате всяка 

година как се появяват улици, как се правят паркове и т. н.. Истината е, че в момента правим 

избор между това да има достатъчно пари за спорт, достатъчно пари за читалища, достатъчно 

пари за инфраструктура, достатъчно пари за социални дейности и достатъчно пари за, какво 

ли още не. Истината е, че нашата изравнителна субсидия не е повишена с нито един лев тази 
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година на Община Раковски. Истината е, че всичко поскъпна и истината е, че парите не стигат. 

Аз го разбирам и Кмета на Община Раковски, защото и аз не малко пъти съм спорил за това, 

къде да потекат повече пари. И го разбирам, защото той в крайна сметка като лице, което е 

единственото избрано наистина от гражданите на общината, не като нас частично с 

определен  брой гласове, носи отговорност за това, което ще остане след неговия втори 

мандат. И това, което е постигнато за два мандата, трябва да отбележим, че съм и от 

политическата сила, която управлява и от неговия екип, за мен лично е постигнато много. И аз 

апелирам да помислите и Вие как може допълнително да намерите средства, защото колкото 

и изказвания да има субсидията беше завишена. Първо нямаше субсидия, после 2 000 лв., 

после 6 000 лв.. 

 

Г-н Павел Гуджеров: 4 500 лв. и после 6 000 лв.. 

 

Г-н Рангел Матански: Да, от 4 500 лв. на 6 000 лв., завишаваме субсидията. Аз лично с риск, че 

мога да си навлека Вашето естествено справедливо негодувание за това, че не се финансира 

докрай Вашите отбори мога да кажа, че има много други приоритетни неща, които трябва да 

се случат. Предстои да изграждаме закрита зала. Ние вече имаме готов проект и ако не беше 

толкова скъп металът можехме още тази година да започнем. Надявам се въпреки това пак да 

започнем, закрита мултифункционална зала със закрит плувен басейн. Това нещо ако успеем 

да го направим до края на мандата ще позволи на много други спортове да се развиват. Като 

борбата, като баскетбол, волейбол, на закрито. Вярвайте ни, че ние правим максималното 

възможно всичко да се случва. Знам, че има недоволни и другите клубове са недоволни и 

тениса на корт, джудото, всичките искат и имат право на повече пари. Това е истината. След 

този мандат ако ние успеем да приключим с основните инфраструктурни обекти улиците, 

закритата зала, парковете да бъдат приключени. Вярвайте ни, следващите които ще дойдат 

след нас да управляват ще могат да мислят за повече дейности. Защото и културата страда и 

читалищата искат повече пари. В момента субсидията на читалищата е горе-долу равна на 

субсидията на спорта, а културата заслужава също повече. Така че аз не вярвам, че ще можем 

да постигнем повече за отборите. Но не защото не искаме, а защото правим избора между 

това, това и това. И когато изборът се прави в крайна сметка си носи и негатива. Ако мога да 

говоря от Ваше име, г-н Кмете, ние сме готови да го носим този негатив. Защото в крайна 

сметка всяка нова улица, която се появява в кварталите е в следствие на едни пари, които са 

инвестирани там. Никой не го забеляза и канализациите в Белозем и Стряма, водопроводите 

във всички населени места, чакълирането в Чалъкови… 

 

Г-н Пламен Джундрин: Извинявай, че те прекъсвам… 

 

Г-н Рангел Матански: Недей да ме прекъсваш, моля ти се. Аз Ви слушах внимателно всичките и 

никой не съм си позволил да прекъсна, така че моля да довърша. Извинявам се, че така но в 

крайна сметка аз не прекъсвам никой и апелирам за същото. Истината е, че това което ще 

остане след нас никой не може да го вземе и да го премести. Аз като човек, който не 

еднократно съм спорил с г-н Кмета за това, къде да се дадат повече пари  в един момент 

разбирам, че той като човек носещ отговорност решава, къде да натрупа негатив, за да има 

позитив другаде. Всяка една нова улица не се появява, защото той си е стоял в кабинета и е 

подписвал документи. А защото е бил на терен и е следил, какво се случва. С това завършвам, 

негатива ще го носим. Ние сме готови. Както г-н Антонов беше споделил преди време и аз 

помня тази негова култова реплика, когато сме висяли по стълбовете време е да си носим 

кръстовете. С риска Вие като отбори, които искате да тренирате, които искате да спортувате и 

искате да се развивате, да не ни обичате за това нещо ние сме готови да го поемем. Защото 

нашите деца ще останат в една по-добра среда и нашите деца ще спортуват, още много 

спортове има и аз не съм споделил, какво предстои да се случи. Вие заслужавате адмирации 

за това, че успявате да управлявате Вашите клубове, успявате да спортувате. Просто ситуацията 

е тежка и Вие вярвам, че може да бутнете още малко, за да изкарате. Защото следващите 

мандати, когато приключи асфалтирането, чакълирането и каквото и да е, ще има повече пари 

за спорт и култура. От Вас зависи да си избутате отборите до тогава, а ние с каквото можем 
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ще помагаме. До момента ситуацията е такава и дали ни харесва или не бюджетът е 

ограничен и изравнителната субсидия не е повишена, така че това е. Заповядай. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Аз също за последен път ще взема думата. Вие казвате нали 

инфраструктура, знаете ли вече колко млади хора си тръгват от тази държава недоволни от 

условията на живот. Двете неща, които държат едно населено място, това съм го чувал от голям 

човек са спорт и култура. Има ли спорт и култура в едно населено място, има живот, има живот. 

Значи ти ми даде пример с джудо и с други, това са клубове които са направени така, че те да 

печелят от това нещо, нали така? Знаем го това нещо. Вие им давате субсидия, няма проблем 

давайте им, но те тези хора се издържат от финанси. Всяко едно дете, за да отиде там си 

плаща, нали така? 

 

Г-н Рангел Матански: Така е. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Ние години наред нашият отбор, аз имам счетоводна книга и мога да Ви 

я изкарам. Години наред, това са около 5 или 6 години нашите момчета всеки месец всеки 

един футболист си плащаше, за да играе. 

 

Г-н Рангел Матански: Така е. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Минали сме по този път. 

 

Г-н Рангел Матански: Може ли да ти отговоря, приключи ли или… 

 

Г-н Пламен Джундрин: Може. 

 

Г-н Рангел Матански: Когато джудото дойде в Раковски, тя между другото си плаща наем на 

помещението. С цялото си уважение към това момиче, защото е достойно за уважение. 

Работи, за да може да има школа тук. За да стартира и да може да събере достатъчно деца и 

да се издържа, защото всички други спортове освен футболът се плащат, отскоро и футболът 

се плаща. Когато ходиш на лека атлетика или на каквото и да е друго в Пловдив, си плащаш и 

транспорта и таксата. Навсякъде е така и е нормално, защото тези хора се издържат от това. 

Отново с цялото ми уважение към Вас, въпреки че и аз съм настоявал за повече средства, като 

един екип аз заставам зад Кмета на Община Раковски и го подкрепям в това, което е 

предложил. Ако имате нещо друго да  казвате, моля заповядайте, но наистина смятам, че 

изчерпваме с това разговора. Заповядай. 

 

Г-н Тошко Буров: Много внимателно Ви слушах и от това, което разбрах Общината сигурно е в 

не много добро финансово състояние. За това мога да Ви предложа на децата да се гласуват 

всички средства, които са необходими, а на всички други отбори нула лева. За да помогнем 

ние на Общината по този начин, всеки да тръгне да си търси спонсори сам. Вече от догодина 

като има пари Общината тогава да има пари, защото разбрах че… 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ако всички клубове са съгласни и аз съм съгласен. 

 

Г-н Тошко Буров: Вие казвате, че Общината е в затруднение и така, предлагам нула лева за 

всеки. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз нямах намерение да взимам думата, защото участвам в тази тема не си 

спомням вече, от кога. Може би 11 години, да не е и повече. Всички ме познават тук с някои от 

тях сме поигравали доста време, знаят че що-годе разбирам от тази работа, но основната ми 

функция и занимание са финансите. Първо да уточня, нямам нищо против нито един отбор, 

нито един клуб и даването. Вчера на комисии споделих нещо, не може само да искаме, 

нямам против искането. Дайте да видим, аз не съм видял един отчет на футболен или спортен 

клуб, както приемаме отчетите на читалищата. Да знаем ние, че има такъв проблем. Ние от 
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къде да знаем, че имало треньор. Представете си, че аз не знам не ходя по стадионите и съм 

един общински съветник. Аз как да разбера тези пари, за какво сте ги похарчили Вие, защото 

тези пари са на всички нас. Който си е платил данъците, ние сме участници във всички Ваши 

клубове. 

 

Г-н Пламен Джундрин: Ние всяка година предоставяме. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз и вчера го зададох този въпрос на г-н Председателя, явно не си направи 

труда и подцени ситуацията. Когато има пълен отчет от предходната година така или иначе 

разбирам, че днес към 13 Април няма и те въпросите стават много. Тогава в отчета ще се видят 

и всички приходи, кой си е намерил от спонсори, за какво ги е похарчил, този треньор на каква 

заплата е, в Секирово събирали ли са такси или не са ще дойде в приходния отчет. Аз го 

изисквам, защото ние в крайна сметка сме разпоредителя с бюджетни кредити, с парите на 

хората. Да, Кметът може да подписва, но в крайна сметка всички ние гласуваме. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Извинявам се, само една скоба да отворя. По Наредба те отчитат само 

субсидията, не цял отчет. 

 

Г-н Петър Антонов: Нека е субсидията, нека е субсидията да видим, за какво е. Имаме и 

контролна функция, примерно Стефан Пенсов казва от тези пари имаме двама треньори на 

децата и един на вратарите, как се отчете, как е направено, как се контролира, на граждански 

договор ли е, с фактура ли е, без фактура ли е, на трудов договор ли е, кои са тези хора. Как 

така се харчи държавна пара, това не е майтап работа. Дали са 50 000, 500, 5 000 000 лева, 

принципът е един и същ, това ми е апела към всички клубове. Искате, добре дошли, винаги съм 

искал повече и винаги съм подкрепял тази работа. Обаче примерно един човек, който разбира 

аз не знам, какво правите с тази субсидия. Реално е така нали, г-н Кмете? В общи линии взимат 

си я и чао. Значи щом сте могли да си напишете предложение, ще си напишете и едно отчетче 

за годината. Да знаем за това, за това, за това, счетоводителят в Общината ако се съмнява нещо 

ще Ви каже дайте си документите, ще ги сравни и ще ви каже верен ли е отчета. Гласуваме 

следващата година, продължаваме бюджета и по този начин ще се направи едно истинско 

бюджетиране догодина да има и увеличение. Дигнали се съдийските, дигнало се еди-какво си, 

дигнали се горивата, естествено че ще се актуализира бюджетът. Ама трябва да има някакъв 

принцип на даване, казва се натурален показател. Мачове ли ще си изберем, ангажирани 

хора в клуба като футболисти ли, топки ли, нещо трябва да има, за да може да го сметнем. 

Тази година толкова, увеличението толкова и да не се разправяме всяка година с щуротии да 

Ви го кажа. Апелът ми към Кмета, към всички Колеги толкова ангажирани със спорта, г-н 

Матански, видяхте ли че камерата носи добър ефект. Какво пламенно слово направихте 

относно спорта в общината, дори с политически оттенък. Да Ви предложа, дайте да си 

направим една стратегия. Както г-н Чавдаров пише планове, отчети, стратегии, не знам си какви 

още щуротии спуснати от…. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Иска ти се да имаш такъв човек в екипа, нали? 

 

Г-н Петър Антонов: Знам, знам, че трябва да имам. Ама дайте да направим една стратегия за 

спорта, за развитието на спорта в тази община, както го правят читалищата. Дайте да се 

съберем всички и да видим, от колко отбора или от колко клуба има нужда. Пламен казва нека 

да са повече, аз съм на мнение, че пак трябва да има показател, колко са необходими. Не да 

си мерите тука да не казвам, какво всяка година, кой колко и защо. Дай да видим има ли нужда, 

да направим стратегия, да направим численост от ГРАО. Ей сега ще стане пак същото, че 

прелитам от тема в тема. Ще имаме и друга школа и сега започват надцакване, едните деца 

тука, другите тука, където са по-добри условията давай да се местим. Казвам стратегия за 

развитие на спорта в общината, защото за мен не е добре да се хвалим дали са ни приели в 

Ботев Пловдив. Проблематиката е съвсем различна ние тук всички трябва да наблегнем да 

имаме адекватно средно образование в общината, за да може тези деца да не предпочетат 

да ходят в Пловдив. Да тренират в нашата школа и тогава да се дадат пари. 
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/18:03 часа – от залата излиза г-жа Виолета Петрова/ 
 

Г-н Павел Гуджеров: А когато Ви пееше радиото. 

 

Г-н Петър Антонов: Радиото ама то не слуша приемникът. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ще се сетите и след още пет години пак ще си говорим за хубав ред на 

образованието. 

 

/18:04 часа – от залата излиза г-жа Любов Кориновска/ 
 

Г-н Петър Антонов: И така се прави политика, а не да ми каже този гласувал онзи не гласувал. 

Стефан ми се сърди, че му казвам истината. Толкова набори имали, имате и на турнира 

играете пак с 2008 г., прав ли съм? Ми тогава, какво се обиждаш.  

 

Г-н Стефан Пенсов: Кой е играл с 2008 г.? 

 

Г-н Петър Антонов: Е сега, моля ти се. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Петре, стига де човек. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Кажи де, кажи. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Кажи кой? Едно дете кажи, което е 2008 г.. 

 

Г-н Петър Антонов: Добре, после ще кажа. 

 

Г-н Стефан Пенсов: После ще кажеш, то така не става. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Кажи, кое е детето. 

 

Г-н Петър Антонов: Добре де вратар, кой беше? 

 

Г-н Стефан Пенсов: Не става така. Единият е М., а другият е С.. 

 

Г-н Петър Антонов: М. игра ли? 

 

Г-н Стефан Пенсов: М. е и седма, да. 

 

Г-н Петър Антонов: Значи лъжеш. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Ама не лъжа, знаеш ли каква е процедурата. 

 

Г-н Петър Антонов: Каква процедура… 

 

Г-н Стефан Пенсов: Как кажи ми? 

 

Г-н Петър Антонов: Ти ми казваш имаме деца 2008 г., 2009 г. 

 

Г-н Стефан Пенсов: Не 2008 г. 

 

Г-н Петър Антонов: 2009 г., 2011 г., недей ме прекъсва, 2009, 2011, 2013, 2014 година. М. защо 

играе? 
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Г-н Стефан Пенсов: Как няма да играе, той е със разрешение. Той играе цяла година при този 

набор, разбираш ли имаме право на четири деца. 

 

Г-н Петър Антонов: Ти така значи натурален показател нямаш, колко деца трябва да играят от 

този набор, за да сметнем ние субсидията като цяло. Дали сте събирали такси или не, дали са 

два месеца няма никакво значение. Въпросът е, че и тези родители, когато искаш да има 

прозрачност трябва да знаят, за какво се харчат тези пари. Не да викам ми платихме на 

треньора 500 лв., на другият еди-колко си, а в крайна сметка сте събрали примерно или ще 

съберете 20 000 лв. като цяло. И така се прави правилно, за да ти вярват хората и да кажат, ей 

Стефан събра таксите, децата са добре, Пламен си намерил спонсор за друга школа и ние 

ръкопляскаме и гласуваме. Обаче никой не се хваща за това нещо, сега си мислите говори си 

празни приказки за стратегии и не знам си какво. Всички остаряваме, отиваме си, нали някой 

да играе и ние какво правим от цялата община четири или пет отбора в Б окръжна, един в А 

окръжна и не знам си какво пълни глупости. Има протоколи на сесиите, бай Кольо от Момино 

е тука. 

 

Г-н Никола Стоянов: Какво стана? 

 

Г-н Петър Антонов: Сега ще ти кажа и ще те пусна да идеш да гледаш Левски – Лудогорец. На 

бай ти Кольо сто пъти му казваме, недей харчи общински пари за хора от Пловдив, помните ли, 

г-н Кмете? 

 

/18:05 часа – в залата влиза г-жа Виолета Петрова/ 
 

Г-н Павел Гуджеров: Не. 

 

Г-н Никола Стоянов: Колко бяха 1 500 лв.. 

 

Г-н Петър Антонов: ФК Момино не го помните? Значи където няма хора, няма и напредък. 

 

Г-н Никола Стоянов: ЦСКА приемат един… 

 

Г-н Петър Антонов: Бай ти Кольо, млъкни сега не говорим за Левски, говорим за ФК Момино. 

 

Г-н Павел Гуджеров: ЦСКА нямат един българин ли казваш? 

 

Г-н Никола Стоянов: Един имат, той е юноша на Литекс. 

 

Г-н Петър Антонов: Тя ще го рита работата, обаче ще се завърти колелото и ще дойдеш пак за 

нещо да се гласува за Момино. Казал съм ти колелото се върти, помисли си добре. 

 

Г-н Никола Стоянов: Колко са 1 500 лв.. 

 

Г-н Петър Антонов: Не са пари 1 500 лв., ми дай ми ги. 

 

Г-н Никола Стоянов: А сега. 

 

Г-н Петър Антонов: А сега, ми нали ги харчиш от моя данък сгради, как а сега. Я ги виж ти. Дайте 

малко по-стратегически да мислим, да не е после да се занимаваме с простотии. Имали сме 

ФК Момино, ФК Берое, Стряма почват, тръгват. Ясно е, че в Раковски има хора. Ясно е, че в 

Белозем има хора. Стратегия за развитието на спорта ще даде възможност да няма само 

крастави магарета в спорта. Ще даде възможност на Кмета, или който е след него, или по-

следващия, идват да му искат пари и тук при нас имаме стратегия, толкова отбори. Аз не съм 

ти казал да си направиш отбор, нито Павел Гуджеров ти е казал да си направиш отбор, нито 

Стефан Пенсов. Ако искате да я работим тази работа правилно това е моето лично мнение. 
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От там нататък за образованието сме си говорили многократно, за да има напредък със 

спорта, с детско-юношеския спорт конкретно футбола, трябва повече от децата да остават да 

учат в гр. Раковски, за да има напредък. Иначе добре 20 деца еди-кой си набор, четирима в 

Марица, трима в Ботев, не знам си какво. Еми нямало участници, дай да си бутнем някой по-

голям да запълним групата естествено. И казват, че съм биел по децата, не бия по децата то 

така е правилно, има да те бият и да спечелиш. В най-кратки срокове инициирайте среща и да 

го направим по този начин. Иначе най-просто казано събирам си подписи, правя си комитет, 

регистрирам си един спортен клуб и на актуализацията за бюджета съм при теб, г-н Кмете. 

 

/18:07 часа – в залата влиза г-жа Любов Кориновска/ 
 

Г-н Павел Гуджеров: Слабо, слабо. 

 

Г-н Петър Антонов: Ако не мислим по този начин всеки ще си мисли, те не дават пари, другите 

дават пари, тези гласуваха така, другите не гласуваха. И отчетите ако е възможно до другата 

сесия да видим треньори, работи, нещо да знаем. Аз не разбирам нищо от читалищна дейност 

ама нищо, като се заинтересувам отворя отчета като е на сесия видя, какво са правили, що са 

правили, за какво са похарчили и приключвам темата, зная за какво да гласувам. Ние тука всяка 

година ще се занимаваме, на кой колко пари. Мисля че има добри практики най-вероятно по 

други общини, няма лошо да препишем и да го подобрим. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Предложение имаш ли? 

 

Г-н Петър Антонов: Ще се поинтересувам, Вие инициирайте в рамките на месец примерно 

среща и през това време всеки да се подготви, да види практики, да измислим един модел за 

работа. Тука не да го обръщаме на пазар, Павел Гуджеров иска да даде пари на Стефан 

Пенсов, пък на Пламен Джундрин не дава, пък на другите, ние това правим търговия на нашия 

пазар в Секирово. Няма да отегчавам повече атмосферата, но подходете по този сериозен 

начин, за да има напредък. Ние сме наясно, че трябват много пари за тази работа, но трябва 

да дадете и от Вас си. Отчетете се, уважете, да знаем, не всеки разбира от футбол, от финанси, 

от пари, от каквито и да е неща. Това е от мен. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Антонов! Само да споделя, че отборите си входират отчети, 

до момента те са били към Кмета и ще имам грижата да ги изпратя сканирани естествено със 

скрити лични данни. Защото там има много лични данни, които ще бъдат съобразени съответно 

с изискванията на закона. За стратегията сте абсолютно прав, има нужда от спорт, има нужда 

от визия за този спорт, защото градът ни се развива. Децата си остават тук до средното 

образование и в това сте прав, че бягат после към Пловдив и други населени места. Не искам 

да влизам в тази точка, защото тя е отделна. Да се придържаме към бюджета, моля ако има 

други изказвания да ги направим и съответно да преминаваме към гласуване след всичко, 

което споделихме. Заповядай. 

 

Г-н Петко Колев: Ми аз слушах, слушах за бюджета, че няма пари. Става въпрос за ФК Вихър 

Белозем, вече има два отбора деца и един отбор мъже. Както разбрахме децата не играят на 

Белозем на терена и се налага, без значение дали са гости или домакини, да пътуват до 

Пловдив за домакинствата си. За гостуванията си не знам, къде до Пловдив или другите 

населени места, за това ще трябват малко повече пари. До сега родителите са били хората, 

които са поемали тези разходи обаче някъде към…, запознат съм с отчета на отбора. Ако може 

да им отпуснем малко повече пари към 13 000 лв., а другите вече те ще си ги набавят. Благодаря, 

това е моето предложение. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Петко, извинявай една кратка реплика. Говорил ли си с председателя на 

клуба? 

 

Г-н Петко Колев: Да. 
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Г-н Павел Гуджеров: Защото и аз съм говорил с него на това, което коментирахме каза, че е 

доволен, което е записано. 

 

Г-н Петко Колев: Бяхме на среща аз, Йовко, Генчо, Елена и г-жа Петрова също беше с нас. 

 

Г-жа Виолета Петрова: Да, но теб те нямаше на обсъждането за бюджета. Председателят си 

беше тук и си каза нещата, разбираш ли? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли да се изкажа, г-н Председател? Първо, уважаеми Колеги, ако с 

тона си аз съм нагрубил някой, моля да бъда извинен. Честно казано на моменти буквално се 

чувствам като лека жена, от която всеки си иска. Даваме колкото можем честно казано. 

Сигурен съм, че доста хора няма да забележат стрийт фитнесите, които правим. Игрищата, 

които направихме и в Шишманци, в Чалъкови предстои да се прави такова. Спортната база в 

Раковски, която се изгражда. Тенис кортове, баскетболни игрища, волейболни игрища, 

футболни игрища и т. н.. Всичко това така или иначе струва пари, Пламен Джундрин казва 

хората трябва да спортуват, напълно съм съгласен. Само че те спортуват не само футбол, 

много спортове спортуват. Имаме боксьори, първата година изкара вицерепубликански като 

започна. За джудото казват за една година, няма и една година тренировки играят за трето 

място на републиканско. Наистина на всички трябва да се помага и повярвайте ми няма друг, 

който като мен да му се иска да даде на всички. Знаете ли колко ще ми е приятно да съм 

Кметът Слънце, дето кой колкото му поиска той разкешва, огромно удоволствие за мен щеше 

да е. Просто няма как да дадем на всички това, което искат. За което наистина съжалявам. Ако 

ни беше готова инфраструктурата, ако си имахме и спортната зала и т. н., ние наистина нека 

да развиваме спорта и културата. За читалищата, колко пъти е ставало въпрос също, каквото 

можем навсякъде помагаме. Саниране, облагородяване, ремонтиране, помагаме къде за 

участия, къде за концерти, къде за други работи. Радост е, че има толкова много дейност в 

нашата община и спортна, и културна, и каква ли не. Помагаме според възможностите си, ако 

съм Ви обидил с тона си то понякога е, защото имам аз моето странно чувство, че усилията на 

Общината остават недооценени честно казано. Наистина се стараем на всеки максимално 

да помогнем, както много пъти казах поддържаме едни чудесни спортни бази, правим 

ремонти, бани, тоалетни, съблекални, терени, огради, какво ли не. Знам, че ще ми кажеш за 

лампите, ще ги преместим. 

 

Г-жа Виолета Петрова: Нищо, замълчах си ти ме усети. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Да. Наистина повярвайте ми с всички усилия се стараем да стимулираме 

не само детския, но и младежкия, и юношеския, и порасналия спорт така да го кажем понеже 

и дами тренират. Предстои ни голямо събитие ако успеем да направим тази спортна зала, 

която направата и става все по-трудна, който е виждал цените на метала има идея, тя цялата е 

метал. Обаче направим ли една такава спортна база ние можем да домакинстваме и да си 

имаме вече отбори. Ние си имаме баскетболен отбор, но той не може да домакинства за 

разлика от Вас, които можете. Ходят и играят на другаде, представете си да можем да и  

направим една хубава спортна зала, където да могат да се играят мачове от първенствата. 

Волейбола и те искат, Славката колко пъти сме говорили готов е да сформира волейболен 

отбор и не може да го сформира, защото постоянно трябва да е нанякъде няма едно 

домакинство, къде да приеме понеже трябва да се играе в зала. Както каза и Рангел, искаме 

да имаме и борба. Има деца, които имат желание, имаме републикански шампион и това е 

един бъдещ треньор обаче няма, къде да влезе и да развие школа. Не трябва ли и на него да 

му се помогне, Вие ще кажете нямам против помагай. Помагай, но как да помогна на всички. 

И Вие в къщи искате да си направите ремонт на цялата къща и да санирате, дограмата да 

смените, банята да ремонтирате и кухнята, ама една година едно, другата година друго. По 

всякакъв начин се стараем, който оценил, оценил. Както каза и г-н Петър Антонов, Вие казахте 

9 400 лв. са Ви разходите, ние Ви даваме 2/3 – 6 000 лв.. Да не говорим, че нямате една стотинка 

разход по поддръжка, по осветление, по какво ли не и Ви даваме и 2/3. Цитирам те – напънете 
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се малко и Вие. И аз тренирам спорт между другото и си плащам пътните, екипировката, 

таксата и всичко, не е чак толкова странно. Все пак сред нас няма нито Кристияно Роналдо, 

нито Лео Меси, на тях им плащат. Тук е различен спорт, като искате да спортувате ще си 

съберете и Вие, 20 човека по 50 лв. и ей ги 1 000 лв. не е чак толкова страшно. Още веднъж се 

извинявам ако с тона си съм Ви обидил, въпросът е че тези словоизлияния аз ги слушам всяка 

година по няколко пъти. Добре че бързо се откъснахме от историята, защото това е най-тегавото. 

Пък за образованието, г-н Антонов, другаде е времето и мястото. Кога радиото говореше пак 

казвам, никой не слушаше. Всички бяхме ангажирани за това да си запазим 

вътрешнопартийния интерес, не да гледаме обществения интерес и за това гимназията ще си 

ни е такава, каквато е. Приключих, благодаря! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря! Г-н Антонов? 

 

Г-н Петър Антонов: Резултатът дойде от самата гимназия, тя рибата нали знаете, от къде се 

вмирисва. След тяхното становище беше нормално да си гледаме и партийния интерес, както 

Вие го правим, ние го правим, другите го правят. След като толкова стачкуваха, че това не може 

да стане, но ще я оставим тази тема на страна. Въпреки всичко, да трябва да са стимулирани 

и те да си съберат пари. Пак се връщаме на темата за отчета, примерно на ФК Секирово това 

2/3 ли е, което е предложено в бюджета. Ако натуралният показател ни е… 

 

Г-н Павел Гуджеров: Между другото тази Ваша… 

 

Г-н Петър Антонов: Само питам. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не мога да отговоря. Тази Ваша идея за натуралния показател изключително 

много ми допада и може за следващия бюджет да я приложим. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз даже имам едно предложение, г-н Антонов, на следващия бюджет вече 

отчетите, даже то не е предложение ще го направим по този начин. Отчетите и план бюджетите 

на всеки отбор да се входират и с копие до Общински съвет, за да може когато те постъпят 

директно да ги свеждам за сведение до всички Вас. Ако нямаме отчети и план бюджети до 

бюджета клубът, който няма тези документи отпада от субсидията. За да може ние, както Вие 

споделихте имате съответните знания и умения да преценим чисто счетоводно, как стоят 

нещата. Този разговор за отчети, какво е що е да не го водим отново. Защото в крайна сметка 

Вие сте прав, това са бюджетни средства. Ние поне трябва да си направим преценка това, 

което съответните представители на футболни отбори разказват, колко не стигат, какво не 

стигат, дали е истина. Защото аз от футбол наистина и от счетоводство не разбирам. Ако имате 

нещо друго да казвате… 

 

Г-н Петър Антонов: Понеже ме прекъсна преди да си направя предложението, аз мисля че 

трябва да ги стимулираме. Така или иначе ще имаме 3, 4, 5 актуализации на бюджета през 

годината, дано да е за добро да има приходи за актуализациите. Предлагам на отборите, които 

имат нужда, аз съм се занимавал и знам, че тези пари не са достатъчни. Предлагам да им 

завишим субсидията с по 2 000 лв. на отборите, чийто представители са тук в залата. И вече на 

шестмесечието, като няма отчет, като няма какво, си го актуализираме наобратно в резерва и 

готово. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Последно само да кажа, че не сме останали глухи за исканията. Бюджетът 

беше 4 400 – 4 500 лв. и сме го дигнали с около 1 500 – 1 600 лв.. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз искам да направим, правя това предложение, защото стимулът не е 

само паричен. Наистина тук на територията на общината трябва да се доведат качествени 

хора, имам предвид треньори, които по съвсем друг начин започват да се развиват нещата. 

Най-вероятно те ще потвърдят зад мен. Не адвокатствам на никой, с никой отбор не съм 

свързан. Един добър жест можем да направим и нека те да го върнат с още по-добър жест. 
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Г-н Павел Гуджеров: Ние вече го направихме, а какво ще кажете за предложението на г-н 

Буров? 

 

Г-н Йосиф Ячев: Какво беше предложението? 

 

Г-н Рангел Матански: Мъжките отбори да останат без субсидия, за да се даде на детските. 

 

Г-н Павел Гуджеров: На мен и това ми допада честно казано, който е достатъчно добър да си 

управлява клуба и да си събира средства догодина ще играе, а другите не. 

 

/18:23 часа – от залата излиза г-н Костадин Иванов/ 
 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, като спортен човек на какво мнение сте? 

 

Г-н Петър Антонов: Аз освен спортен човек съм и обществен. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Чудесно. 

 

/18:24 часа – от залата излиза г-жа Стефка Милиева/ 
 

Г-н Петър Антонов: Значи функцията на държавата в частност общината е културата и спорта 

да бъдат на ниво. Ако ги оставим без нула субсидия резултата мога да Ви го кажа и ще бъде 

положителен за общината като структура и финанси, няма да бъде положителен за 

населеното място. Много хора ще се откажат и много неща ще се случат, но пък полезното е, 

че стратегията за спорта ще си стане от само себе си. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Значи има и позитив. 

 

Г-н Петър Антонов: Няма как в една работа да няма плюсове и минуси, но моето мнение е, че 

не трябва да е по този начин. Аз също съм бил дете преди 44 г., стимулът на едно дете е да гледа 

големия батко. Те за това ходят на стадионите и подават топките, дърпа баща му в къщи купи ми 

обувки, че искам да стана като Меси. Това е идеята, това е запалването, за да се задвижи 

превенцията против наркотиците, против алкохола, против отсъствието от училище. Нали спорта 

е с възпитателна цел относно дисциплината на децата и е супер, че Общината поддържа 

базите. Не знаете, колко е важно при положение, че в наши дни казармата отсъства от 

обществения живот. Тези деца, как се възпитават да идат на стадиона, да са самостоятелни, да 

идат с колелетата, да си приготвят багажа, да вземат душ и да си тръгнат от стадиона. Това няма 

как да го получат ако не са в организирана среда и за това апелът ми е, няма как да се съглася 

с г-н Буров и с г-н Гуджеров, че е добре да има нулева субсидия и всичко да се пренасочи към 

децата. В крайна сметка така стимулираме децата да отидат в Пловдив, а моята идея е да ги 

стимулираме колкото е възможно да останат в нашите школи. Оценявам на всички труда, на 

Пенсов, на всеки. Всеки го полага по този начин и никой не е дошъл за пари, наша работа е да 

ги управляваме правилно. За това че съм повече за варианта стимулиране с по 2 000 лв. повече 

и както г-н Матански сподели, като не се участва по правилата, които ще изработим. Защото 

нямаме и Наредба за финансиране на спортни клубове, както други общини и по нея трябва 

да се работи и вътре ще се регламентира като няма спонсори, не спазват законодателството 

местното в Общината и субсидията тогава става нула директно с актуализацията на бюджета. 

Това е положението, няма ли правила, няма да има и напредък. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, завършихте ли, г-н Антонов? 

 

Г-н Петър Антонов: Завърших. 

 

/18:27 часа – в залата влиза г-н Костадин Иванов/ 
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Г-н Рангел Матански: Това, което споделихте, г-н Антонов, е хубаво да урегулираме нещата, 

защото ние в крайна сметка раздаваме над 12 000 лв. за подпомагане на наши деца, които са 

показали спортни постижения на национално и наднационално ниво, мисля че 14 бяха 

последната година. Имаме много даровити деца, които наистина жънат успехи. Колеги, аз 

предлагам да прекратим дебата, защото в крайна сметка имаме две предложения. Г-н 

Антонов, да разбирам, че Вие правите предложение за завишаване с 2 000 лв. на субсидията 

на присъствалите тук клубове? 

 

Г-н Петър Антонов: Да, ако пропускам някой нека да… 

 

Г-н Рангел Матански: Значи нека само да уточним, кои клубове са, за да може да оформим 

предложението. Ще го подложа на гласуване, като отделна…. 

 

Г-н Петър Антонов: Значи, за да съм по-конкретен на двата клуба Раковски, както им е името, 

на Белозем и на Секирово. 

 

Г-н Рангел Матански: Тоест на всички футболни клубове. 

 

Г-н Петър Антонов: Стряма я пропускаме. 

 

Г-н Рангел Матански: Стряма я пропускаме, добре. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Те с какво са ни виновни, защо ги режим? 

 

Г-н Петър Антонов: Като имаш интерес, идваш. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, аз предлагам да не влизаме в този разговор, моля ви се. Да не 

обсъждаме Стряма, няма смисъл. Г-н Стрехин, Вие имате ли предложение? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Имам, да. Имам предложение, за да няма ощетени клубове от 

предложението на г-н Антонов в частност Стряма, предлагам на всички футболни клубове да 

вдигнем субсидията с 1 000 лв. Предложението от финансова гледна точка е същото 

приблизително и няма да има футболен клуб, който да бъде ощетен от гледна точка на 

увеличаване на субсидията. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги, имаме две предложения. Едното предложение е на г-н 

Антонов… 

 

Г-н Павел Гуджеров: А на г-н Буров? 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Буров не може да го предложи, защото не е съветник, трябва да излезе 

от съветник. Съжалявам, но такива са правилата, съответно предложението може да бъде 

направено от Колега съветник. 

 

Г-н Петър Антонов: Направи го, г-н Председател, все пак г-н Буров го предложи. Г-н Гуджеров 

може и да спечели гласовете. 

 

Г-н Рангел Матански: Не бих направил такова предложение, защото част от клубовете, които 

касае ги няма в залата и ще се въздържа. Имаме, Колеги, две предложения. Г-н Стрехин 

предложи на всички клубове футболни с по 1 000 лв. да завишим субсидията, г-н Антонов 

предложи на клубовете без Стряма да завишим с 2 000 лв.. Аз с цялото ми уважение към всички 

Вас споделих вече моите аргументи, евентуално на актуализация ако някога ситуацията се 

подобри може и да мислим за завишаване. Към момента аз лично поддържам предложението 

на Кмета на Общината след редица срещи и също би било добре да ни поканите на някой 
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мач. Аз лично не съм присъствал на Ваши мачове и ще ми е интересно да видя как играете, 

така че можете да отправите една покана към Колегите съветници и мен. В момента имаме 

наистина две предложения, които ще гласуваме отделно и ако някое предложение бъде прието 

ще влезне като част от бюджета на Община Раковски. 

 

/18:31 часа – от залата излизат г-н Александър Атанасов и г-н Димитър Николов/ 
 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански? 

 

Г-н Рангел Матански: Да, г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов:  Имам питане. 

 

Г-н Рангел Матански: Да? 

 

Г-н Петър Антонов: В унисон с Вашия изказ по една от предходните точки, че сте Председател 

или ръководител на някаква организация не запомних, каква е във връзка с ВПС-то за млекомата 

до църквата в Секирово и си направихте самоотвод. В унисон с изказването на г-н Пенсов, той 

казва аз няма да позволя някой да вземе моите пари, пък друг не могъл да си ги намери. Та 

питането ми е г-н Пенсов има ли право да гласува по това решение или няма право? Или трябва 

да си направи самоотвод, нали да се върнем на правилата.  

 

Г-н Рангел Матански: Секунда, г-н Антонов, ще ми дадете ли малко време, за да намеря една 

разпоредба. За общинския съветник, г-н Антонов, може ли изчета една разпоредба в ЗМСМА, 

която касае точно това. За общинския съветник, включително за председателя на общинския 

съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и 

приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя 

на общинския съвет и на общинските съветници. Тоест в ЗМСМА чл. 37, ал. 2 е разписано, че по 

принцип гласуването на бюджета не е конфликт на интереси. Така че това е отговора, който 

мога да дам. Самият бюджет е изкаран като отделна точка в тази посока. 

 

Г-н Петър Антонов: Ама ние сега не гласуваме бюджет поименно. 

 

Г-н Рангел Матански: Ние сме в процедура по гласуване на бюджет и това предложение, 

което… 

 

Г-н Петър Антонов: Ми дайте да гласуваме целия бюджет. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ние това ще гласуваме. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз степенувах нещата. Гласуваме първо Вашите предложения, които Вие 

сте направили и г-н Стрехин, защото те касаят част от бюджета. Вие предлагате по-висока 

субсидия за определени клубове, а г-н Стрехин за всички клубове. Това нещо предлагам, тъй 

като е отделно предложение по определена точка от бюджета, го предлагам на гласуване, за 

да преценим дали ще бъде заложено в бюджета като предложение направено от Кмета. 

Добре, г-н Петър Антонов направи предложение Раковски и Белозем да получат с по 2 000 лв. 

повече от съответните отбори. 

 

Г-н Петър Антонов: Направих предложение двата отбора с името Раковски плюс Белозем и 

Секирово. 

 

Г-н Рангел Матански: Двата отбора с името Раковски. 
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Г-н Петър Антонов: Стряма умишлено не ги предлагам, Колегите от Стряма нещо да не ми се 

разсърдят. Това е политиката на г-жа Кориновска, когато дойдоха Стряма за субсидия ние 

искаме да им дадем 2 000 лв., те викат 1 000 лв.. Сега като им е достатъчно и ги няма, за това… 

 

Г-жа Любов Кориновска: Не е вярно, г-н Антонов, грешите. 

 

Г-н Петър Антонов: Как да не е вярно? 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, моля Ви пак влезнахме в една друга посока, където ще свърши 

някъде другаде след два часа. Към момента предложението на г-н Антонов е двата отбора с 

име Раковски. 

 

Г-н Петър Антонов: 2001 и 2018. 

 

Г-н Рангел Матански: 2001, 2018 и Белозем да получат с 2 000 лв. повече. 

 

Г-н Петър Антонов: И Секирово. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги, чухте предложението на г-н Антонов, нека да гласуваме. 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев   Х 

2. Рангел Георгиев Матански    Х 

3. Любов Степановна Кориновска   Х 

4. Генчо Тодоров Тодоров   Х 

5. Пламен Йовков Марин   Х 

6. Елена Иванова Узунова   Х 

7. Младен Минчев Мандраджийски   Х 

8. Деяна Андреева Загорчева   Х 

9. Светослав Стефанов Балабански   Х 

10. Юлиян Иванов Ночев   Х 

11. Петър Милков Антонов Х   

12. Стефан Самуилов Марушкин Х   

13. Петко Димитров Колев Х   

14. Стефан Йозов Пенсов    

15. Aнелия Францова Гечева Х   

16. Георги Николов Тотов   Х 
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17. Костадин Дечев Иванов Х   

18. Росица Иванова Пеева Х   

19. Йосиф Божидаров Стрехин Х   

20. Йовко Георгиев Николов Х   

21. Ангел Николов Кордов Х   

 

/Г-н Стефан Пенсов се въздържа от гласуване/ 
 

Г-н Рангел Матански: Колеги, при 20 гласували – „За“ – 9, „Против“ – 0, „Възд. се“ – 11, 

предложението на г-н Антонов не се приема. Следващото предложение е на г-н Стрехин за 

1 000 лв. за всички футболни отбори. 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев   Х 

2. Рангел Георгиев Матански    Х 

3. Любов Степановна Кориновска   Х 

4. Генчо Тодоров Тодоров   Х 

5. Пламен Йовков Марин  Х  

6. Елена Иванова Узунова   Х 

7. Младен Минчев Мандраджийски   Х 

8. Деяна Андреева Загорчева   Х 

9. Светослав Стефанов Балабански   Х 

10. Юлиян Иванов Ночев   Х 

11. Петър Милков Антонов Х   

12. Стефан Самуилов Марушкин Х   

13. Петко Димитров Колев Х   

14. Стефан Йозов Пенсов    

15. Aнелия Францова Гечева Х   

16. Георги Николов Тотов   Х 

17. Костадин Дечев Иванов Х   
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18. Росица Иванова Пеева Х   

19. Йосиф Божидаров Стрехин Х   

20. Йовко Георгиев Николов Х   

21. Ангел Николов Кордов Х   

 

/Г-н Стефан Пенсов се въздържа от гласуване/ 
 

Г-н Рангел Матански: Колеги, при 20 гласували – „За“ – 9, „Против“ – 1, „Възд. се“ – 10, 

предложението не се приема. Колеги, имате ли коментари по другите точки от бюджета, 

защото смятам да прекратим дебата за футбола след всичко, което казахме до момента? 

 

Г-н Стефан Киков: Само последно да попитам аз понеже загубих малко концентрация вече и 

не можах да разбера. Тези 20 лв., къде ще отидат от децата, защото в края на годината се 

предполага ще има още 20 000 лв.. Или не съм разбрал нещо пояснете ми, защото наистина 

загубих концентрация. 

 

Г-н Рангел Матански: Кои 20 лв. от децата? За таксата, която се събира. 

 

Г-н Стефан Киков: Да, че не ми стана ясно. 

 

Г-н Рангел Матански: Към Община Раковски се входира отчет единствено за субсидията, която 

се получава. Страничните приходи, които генерират всички други клубове като джудо, тенис на 

корт и т. н., това е техен приход и не го отчитат към Община Раковски. Единствено се отчита 

субсидията, която е получена през предходната година, това е изискването. 

 

Г-н Стефан Киков: Добре де, по този начин нали за фаворизирането говорихме, 30 000 лв. плюс 

още 20 000 лв. и субсидията става 50 000 лв.. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз не искам да влизам отново в този разговор, но ако някой може да си 

привлече спонсорство, такси и други приходи, които са в полза на клуба това си е негово 

предимство, защото е успял да го направи. Аз между другото адмирирам това, че за детската 

школа се плащат някакви такси, защото това прави родителите и децата по-отговорни. Аз също 

плащам на моите деца да тренират и търся резултати, защото едно е да ходиш някъде нещо 

да правят децата ти, да ги оставиш и вземеш след два часа. Съвсем друго е да даваш пари и 

някак си ставаш по-отговорен, лично го споделям като родител. 

 

/18:40 часа – в залата влизат г-н Александър Атанасов и г-н Димитър Николов/ 
 

Г-н Пламен Джундрин: Аз понеже г-н Кметът прецени, че нашето е 2/3 и не можах да разбера 

отговора на въпроса на г-н Антонов. На Колегите 2/3 ли е техния бюджет, защото той попита пък 

не можах да чуя отговора. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз ще прекратя дебата за футбола, оставихме всеки да каже, каквото 

иска. Гласувахме две предложения и ще прекратя дебата, защото в крайна сметка вече въртим 

едно и също. Ако искате някакви отговори вече… 

 

Г-жа Анелия Гечева: Нека само на това да се даде отговор, за да сме запознати. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз, г-жо Гечева, казах че прекратявам дебата за футбола. Ако искате ще 

го подложим и на гласуване. Наистина ако имате някакви лични неща да изяснявате, изяснете 

си ги помежду си. 2/3, 1/3, има си отчет входиран, има всичко. Г-н Антонов е добре дошъл също 
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да погледне отчетите като съветник, всеки който е съветник може да ги погледне. Те са в 

общинска администрация и аз ще се погрижа със скрити лични данни, които по принцип… 

 

Г-н Петър Антонов: Ние говорим сега за бюджета, за нещо което ще се случва. Отчетите… 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, да. Дебата за футбола го прекратяваме, мисля че час и половина 

или два часа дискутираме футбол. Ако имате въпроси уточнете си ги, с цялото ми уважение и 

това, което г-н Кметът каза. Има ли други предложения по други точки от бюджета или 

коментари? 

 

Г-н Петър Антонов: Аз имам въпрос. 

 

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

 

Г-н Петър Антонов: Забелязах в приложението за капиталови разходи ако не ме лъже паметта, 

но днес не съм чел достатъчно добре точките поради ангажираност. Има проектиране или 

изграждане на система за управление на осветление, на уличното осветление, не знам даже 

дали цитирам правилно. В тази връзка искам да попитам, на времето нали имаше по 

регионално развитие и доколкото си спомням г-н Гуджеров беше част от този проект, забравил 

съм на каква длъжност сте били тогава. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Те не са много, зам. Кмет и Кмет. 

 

Г-н Петър Антонов: Няма значение, но вътре в проекта по регионално развитие, мисля че имаше 

интелигентно управление на уличното осветление. Въпросът ми е, не може ли нещо от него да 

се използва за сегашната ситуация, вместо да харчим 21 000 – 22 000 лв. за ново управление на 

уличното осветление? Даже не знам, за коя част от града става въпрос. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не мога да Ви опиша радостта си, че дискутираме друг въпрос освен 

футбол. Това комисии, обществено обсъждане и не знам какво, добре че беше г-н Стрехин от 

офицерите да разнообрази. Това ми е първият въпрос, който е извън футбола. Изключително 

прав сте, а тази система след гаранционния срок дефектира и оправянето и беше доста 

скъпо. Другото което е, морално остаряха и не я поддържаме вече. Сегашната система 

представлява касети, които се слагат на всеки трафопост, който управлява уличното 

осветление. Това замества часовниците, които въртяхме като грамофонни плочи да ги 

сверяваме и сега сверяването става кажи-речи автоматично. Има една малка такса, която е за 

достъп до интернет и се сверява всеки ден, когато светлата част става по-голяма или по-малка. 

За една такава касета струва около 1 000 – 1 200 лв. по спомен и се слага на всеки трафопост, 

правим го поетапно още от миналия мандат. Десет касети тази година, десет касети другата 

година и така. 

 

Г-н Рангел Матански: Други въпроси, Колеги, или коментари? Г-жо Гечева, заповядайте. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз искам да задам тема по отношение на разходите, които се прави за 

изпращане на писма относно данъците. Тази тема съм я коментирала може би всяка година, 

защото виждам едни 15 000 лв., които са за печатане на писма и съответно за разпращане. 

Общината е модерна, имаме претенции да получаваме награди и да сме удостоявани с 

различни положителни становища и похвали, знам че тя има електронни услуги и в днешно 

време голяма част от населението на общината ползва тези услуги. Моята молба и това което 

апелирам, пак казвам аз съм го казвала, нека тези разходи макар 15 000 лв. спокойно могат 

да бъдат избегнати. Който има интерес всеки гражданин знае, че трябва да си плати данъците, 

отива и си плаща. С плащането му се издава ПИК код и влизането е съвсем елементарно, 

мисля че не е никакъв проблем. Който няма възможност ще помоли съсед, за това да не влизам 

в дискусия варианти има. Който няма от къде, нека да отиде от Общината да му се даде 

документ, какви данъци дължи от Данъчната служба. Това е едно от нещата, които апелирам… 
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Г-н Павел Гуджеров: Може ли едно по едно да отговарям, извинете? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Да. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-жо Гечева, напълно съм съгласен с Вас, но това съм на 90% сигурен, че 

ни е задължение по закон. 

 

Г-н Йосиф Ячев: 100% е задължение по закон. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Ячев ме репликира и казва 100%. Не мисля че можем да го изпращаме 

електронно и ангажираме Български пощи предвид на това, че услугата се изпълнява наистина 

и цената е може би най-достъпната. Всички други като Лео Експрес, Еконт и т. н., значително се 

оскъпява. Все пак имате сигурен съм на идея, колко домакинства са, а те са кажи-речи 

понякога и поименно. Отделно юридически лица и т. н., за това се налага. Иначе ако имахме 

тази възможност, която предлагате напълно съм съгласен, че Вашето предложение е адекватно 

и на място. Ако можем да го направим по Вашия начин, да така ще го направим, но не мисля 

че можем. Иначе съм съгласен, ако искате заповядайте на отделна среща да го дискутираме 

ще поканим и Колегите от отдела заедно да го дискутираме и ако е възможно съм съгласен 

напълно.  

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря! 

 

Г-н Павел Гуджеров: Моля! Понеже казахте, че имате и второ предложение, за това Ви 

прекъснах, моля да бъда извинен. Аз грешно съм разбрал, извинете. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Няма проблем. 

 

Г-н Рангел Матански: Заповядайте, г-н Колев. 

 

Г-н Петко Колев: Аз искам да питам Общината като първостепенен разпоредител с държавни 

средства, към училищата става въпрос те нали са второстепенен, делегираният бюджет. 

Общината търси ли отговорност за изразходените пари на училищата, някакви отчети, работи? 

 

Г-н Павел Гуджеров: От къде да започна и как да Ви отговоря, г-н Колев. Това е най-тежката 

сфера, в която може да има участие Общината. Каква е ситуацията, ние не сме работодател 

на директорите, те пращат към нас едни отчети и ние дори нямаме реалните лостове дори да 

ги накараме да си оправят отчетите, когато ги бъркат. В крайна сметка идва да проверява 

Сметна палата и тя проверява нас и нашите второстепенни разпоредители. Лостовете за 

контрол са ни доста ограничени, но тези които имаме възможност да ползваме, ги ползваме. 

Доколкото можем да контролираме, ги контролираме. Обаче те макар и второстепенен 

разпоредител, имат право по закон да си ги харчат съгласно Закона за обществените поръчки. 

Добре ли Ви отговорих? 

 

Г-н Петко Колев: Да, да. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Ако имате нужда от пояснение, кажете ми. 

 

Г-н Петко Колев: Не. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Стрехин? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Благодаря! Аз имам въпрос във връзка с едни разходи за представителни 

цели, които сме заложили в бюджета. Исках да попитам, дали е възможно за следващата сесия 

да получим справка как са се изхарчили тези средства за миналата година? Понеже ми прави 
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впечатление, че сумата е доста голяма и раздробявайки я така на месец и на дни идва доста 

сериозна сума, която ми е интересно как се изразходва. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Коя е сумата, за моите представителни ли? 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Примерно за Кмет на Община са 10 500 лв., разделено на 12 месеца е по 

875 лв. на месец. Ако има средно 21 работни дни в месеца са 41,66 лв. на ден. На Председателя 

на Общински съвет са почти на половина. Тъй като ми е интересно предполагам, че са за разни 

гости, които ни посещават и т. н.. Все пак на мен лично ми е интересно как се изразходват тези 

средства, тъй като примерно едни 41 лв. на работен ден. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Веднага мога да обясня, като отчет също не е проблем да дадем. Когато 

ни дойдат точно гости примерно често идват от църквата представители на Арзергранде, това 

което ги посрещаме както Вие и аз, когато отидем ни посрещат и има обяд това предимно го 

плаща Общината. Когато влезете в моя кабинет кафето, което пиете също е от тези средства, 

макар че Вие рядко идвате. Г-н Антонов по-често ме посещава. 

 

Г-н Петър Антонов: Намалихте поканите, имам оплакване. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Предимно са за такива цели и почти винаги половината остават икономия. 

Това, което е към Кметове на населени места те си го харчат предимно за съборите, плащат 

си някакви разходи. Това, което е на Председателя той може да каже. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Аз на Председателя, извинявам се, че взимам думата. На Председателя 

донякъде ги виждам с очите си ако има още нещо, можеш да споделиш. 

 

Г-н Рангел Матански: Аз ще споделя имам една Младежка медия, която миналата година 

работеше активно и тази година пак започна да работи от съвсем скоро. Това, което правим 

когато се съберем почерпка, сладки, вода. Колеги, които идват и предлагаме кафе, за 

съжаление част от групите не идват. Добре сте дошли по всяко време, всеки път отправям 

покана преди сесия да дискутираме докладни, предложения. Всеки път казвам, всеки е добре 

дошъл, каквото го притеснява да коментираме. Г-н Марушкин всеки път му казвам, вчера и днес 

така малко остро реагира. Добре сте дошъл, г-н Марушкин, преди комисии, преди сесия да 

изкоментираме  ако нещо смятате, че не е правилно или нещо трябва да се добави, добре сте 

дошъл винаги. Като цяло, когато работим с деца по различни инициативи им правим грамоти 

или малки подаръчета, които също минават от тези пари. Смело мога да кажа, че се стараем 

да икономисваме максимално. По предложение на г-ж Гечева имахме преди известно време 

сладки, които слагахме и абсолютно резонно тя предложи да няма, за да може да се спестяват 

средства. Това нещо като цяло аз ги разбирам като пари, които са от помощ за някакви 

инициативи и за неща, които са в полза на обществото. Това е идеята, естествено ще направим 

отчет и през м. Май ще го представим. Възползвам се от това да кажа, Колеги, че Май месец 

поради големия брой почивни дни сесията ще бъде около 19 – 20 Май, но допълнително ще Ви 

изпратим информация. Както забелязахте на комисии след отправена препоръка от 

Областния управител, че не се качва Дневен ред от Председателите на постоянни комисии, 

влезнах в комуникация с тях, така е. По Правилник имаме Дневен ред, но аз се възползвах до 

известна степен, че такъв не беше предлаган от Председателите по продължение от предишния 

мандат. Стараех се да правя комисиите малко по-кратки като време според докладните, които 

са входирани. От тези комисии забелязахте, че всяка комисия е по половин час, защото в 

рамките на определения срок, в който обявяваме комисии трябва да има Дневен ред от 

Председателите. Да не си играем всеки път по 15 мин., 20 мин., твърдо ще е по половин час. 

Ако имате други въпроси, заповядайте. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Аз имам едно предложение, тъй като стана въпрос за тази тема. Когато 

се обсъжда Дневния ред преди комисиите възможно ли е точките, които ни се дават за 

разглеждане в комисиите да съдържат и материалите за тях, защото може предварително да 
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се запознаем. Аз например нали беше 3-4 дена преди комисии и бяха само точките без 

материалите, за да може ако има както казвате такива неща, които могат да се уточнят ще 

сме запознати със съдържанието. И вече в комисиите ще сме наясно с това, което понеже в 

действителност гадаем. Ние на комисиите всъщност получихме материалите или пък петък 

късно, когато вече беше качен Дневния ред и тогава вече видяхме съдържанието. 

 

Г-н Рангел Матански: Малко не съм съгласен с Вас, г-н Марушкин. Прав сте, че този път Дневният 

ред беше само показан. Тъй като правихме реорганзация и г-жа Антонова направи бланки за 

Дневния ред понеже нямаше от предния мандат и се погрижи да структурира Дневния ред, 

което от следващия път ще го прави всеки Председател. Да, прав сте и следващия път в 

класьорите ще Ви бъдат материали и от Вас ще очаквам като Председател на комисия да 

предложите Дневен ред. Ще ги имате по-рано, но приемам забележката и за следващия път 

това ще бъде отстранено.  Колеги, нещо друго по бюджета или да преминаваме към 

гласуване? Г-жо Гечева, заповядайте. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз имам въпрос относно договора, който имаме с АЛФА СОТ. От това, 

което виждам ние им дължим месечна вноска в размер на 2 688 лв., въпросът ми е този 

абонамент включва само поддръжка на алармено устройство или може да очакваме от тях 

нещо повече. Смисъл някакъв контрол по отношение на това, което се случва в населените 

места на община Раковски. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Тази такса включва патрул, кола, която се поддържа и зарежда от тях, както 

и двама служители на 12 часа. Йовко, ако искаш отговори ти, че ще си по-конкретен. 

 

Г-н Йовко Романов: По принцип те са на 4 часа към Общината и другите 4 часа са към АЛФА 

СОТ, за да може да им използваме лиценза на охранителна фирма. Действително към тази 

такса си върви оборудването към автомобила, пътните на този автомобил. След 19:00 часа след 

приключване на смяната на тримата служители могат да се обаждат хората на телефона, 

който сме дали и всички служители на АЛФА СОТ да посещават евентуално някакви проблемни 

места или някакви сигнали. Тоест след 19:00 часа АЛФА СОТ поема охраната, за да може да е 

направено на нощен режим и да работят събота и неделя и този телефон да се ползва от всички 

граждани. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Сиреч от 07:00 часа до 19:00 часа си има патрул, който е само наш от 

двама човека. След 19:00 часа съвместяват техните патрули с нашата работа. 

 

Г-н Йовко Романов: Точно така. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря за информацията. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Включително и охрана на сметището. Нали, Йовко, влиза и това. 

 

Г-н Йовко Романов: Да. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Само да доуточня, там са други хора постоянно извън тези двама, които 

цитирахме. 

 

Г-жа Анелия Гечева: На които се плаща отделна заплата извън тези сумички. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не, то влиза в тази сума. 

 

Г-жа Анелия Гечева: В тази сума е и заплатата на двама човека на сметището. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Мисля че е един, не са двама. 
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Г-н Йовко Романов: Един е. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Да. 

 

Г-н Петър Антонов: Понеже сме на тази тема за АЛФА СОТ, да допитам аз. Значи, г-н Романов, 

искаш да кажеш, че имаме още 2 000 – 2 500 лв. на месец от общинския бюджет под формата 

на заплати и осигуровки, тези хора нали са на 4 часа назначени в Общината. 

 

Г-н Йовко Романов: Така е, да. 

 

Г-н Петър Антонов: Как да им ползваме лиценза, като в крайна сметка фирмата има лиценз, 

то не е причината в хората. Мисълта ми е, защо примерно договора с АЛФА СОТ не е за 5 000 

– 6 000 лв. на месец както беше в началото, а сега се е наложило хем да има персонал в 

Общината може би извънщатен или… 

 

Г-н Йовко Романов: Защото когато се пишат актове за сметищата, лицата които пишат акта 

трябва да са длъжностни лица към Общината. Иначе тези актове, които ги пишат когато да 

речем има някакво нарушение те биха били обезсилени. Беше ни препоръчано, след като 

имахме в началото дела в съда тези лица, които са назначени да глобяват да бъдат и длъжностни 

лица към Общината. Поради тази причина, за да може да съставяме и актове, които да са 

законно установени бяха назначени към Общината точно по тази причина. 

 

Г-н Петър Антонов: Значи не е причината в лиценза. 

 

Г-н Йовко Романов: Лицензът е причината, за да могат след 19:00 часа да патрулират и всички 

охранители на АЛФА СОТ освен тези тримата да имат пълномощие да извършват превенция по 

следствения ред. Всичко, което те направят после да няма проблем законосъобразно на 

полицията като събран доказателствен материал, който да свърши работа по всяко едно 

евентуално нарушение. 

 

Г-н Петър Антонов: Да, те си имат договори с Общината. Аз пък доколкото знам актове и 

наказателни постановления може да издава само г-н Гуджеров, аз не знам някой от АЛФА СОТ 

да седне и.. 

 

Г-н Йовко Романов:  Това обяснявам, наказателни може само Кметът, никой друг не може. 

 

Г-н Петър Антонов: Без наказателно постановление ли ще ги глобим? 

 

Г-н Йовко Романов:  Актът води до наказателно постановление. Когато трябва да се издаде 

наказателно постановление, първо има акт за установяване на административно нарушение. 

В последствие на база този акт, който трябва да бъде изписан от длъжностно лице се издава 

наказателно постановление. Когато не е длъжностно лице, самият акт вече е обезсилен и на 

база него не може да бъде издадено наказателно постановление. Наказателно постановление 

издават само и единствено Кметовете. 

 

Г-н Петър Антонов: Да, може да съставят констативен протокол и да се напише актът в 

Общината. Както и да е, благодаря. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, аз предлагам да приключим… 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-жа Гечева, мисля че искаше думата. 

 

Г-н Рангел Матански: Извинявам се, г-жо Гечева, имате ли още въпроси? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Нямам, благодаря. 
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Г-н Павел Гуджеров: Бюджетът е важна тема, както виждате на всички въпроси отговаряме 

културно и адекватно. Ако имате други въпроси, г-жа Бакова си тръгна, но все пак докъдето ни 

стига компетентността ще Ви отговаряме. Нека си задават въпросите Колегите. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, Колеги, обаче влизаме в една безпрецедентна ситуация, защото 

по Правилника на Общински съвет – Раковски: „Времето на едно заседание е до 4 часа, с две 

пауза от 10 минути и почивка в средата на заседанието от 20 минути. Общинският съвет с 

решение може да удължи времето на заседанието до 2 /два/ часа.“. Аз ще предложа да 

вземем решение да удължим заседанието, защото то практически трябва да приключи. Обаче 

ние не сме гласували бюджета и имаме още няколко точки от Дневния ред, които трябва да 

приключим. В тази връзка ще дам една 10 мин. почивка и след това ще преминем към 

гласуване на бюджета. 

 

Г-н Петър Антонов: Да ги отложим за м. Май. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не може ли да се гласува първо бюджетът? 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, но в такъв случай дайте да се концентрираме в изказванията. Ако 

някой има желание още да се изкаже и да преминем към гласуване, защото нашето 

заседание продължава вече 4 часа. Което не че е лошо, но в крайна сметка всеки имаше право 

да се изкаже. 

 

Г-н Костадин Иванов: Само нещо искам да кажа, защо ще гласувам „Против“ бюджета ако 

може. 

 

Г-н Рангел Матански: По принцип, след като гласуваш против имаш право да кажеш. Това се 

прави след гласуването и така е по Правилник. Ако искате и ако няма нещо важно, което да 

дискутираме предлагам да приключим с обсъждането и да преминем към гласуване на 

бюджета. След това, който е гласувал „Против“ има право да си обоснове гласуването. Трябва 

да вземем решение за удължаване на сесията, за да може да си свършим и другата работа, 

както е разписано по Правилник. Тъй като удължаването на сесията е необходимо преди това, 

ще преминем към гласуване за удължаване на сесията, за да може да може да гласуваме 

бюджета и още 13 точки имаме за разглеждане. 

 

Г-н Петър Антонов: Г-н Матански, може ли? 

 

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

 

Г-н Петър Антонов: Правя обратно предложение, защото заседанието е обявено от 15:00 часа, 

а сега е 19:05 часа. 

 

Г-н Рангел Матански: Да. 

 

Г-н Петър Антонов: Нямаме право след изтичане на 4 часовия срок… 

 

Г-н Йосиф Ячев: Започнахме в 15:10, г-н Антонов, ще ме извинявате. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Антонов, в момента сме абсолютно… 

 

Г-н Петър Антонов: Напишете го в поканата, че ще започнем в 15:15 часа. 

 

Г-н Рангел Матански: Изкажете се, г-н Антонов. 

 

Г-н Петър Антонов: Правя обратно предложение, до където сме стигнали и другите ще чакат. 
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Г-н Рангел Матански: Добре, ще чакат, г-н Антонов, ако вземем такова решение. По ред на 

предложенията първо е моето предложение да удължим сесията, като след това прекратявам 

дебата и преминаваме към гласуване. Колеги, в режим на гласуване сме. 

 

 

№
 п

о
 

р
е

д
 

Име, Презиме, Фамилия За Против Възд. се 

1. Йосиф Серафимов Ячев Х   

2. Рангел Георгиев Матански  Х   

3. Любов Степановна Кориновска Х   

4. Генчо Тодоров Тодоров Х   

5. Пламен Йовков Марин Х   

6. Елена Иванова Узунова Х   

7. Младен Минчев Мандраджийски Х   

8. Деяна Андреева Загорчева Х   

9. Светослав Стефанов Балабански Х   

10. Юлиян Иванов Ночев Х   

11. Петър Милков Антонов  Х  

12. Стефан Самуилов Марушкин  Х  

13. Петко Димитров Колев   Х 

14. Стефан Йозов Пенсов Х   

15. Aнелия Францова Гечева Х   

16. Георги Николов Тотов Х   

17. Костадин Дечев Иванов  Х  

18. Росица Иванова Пеева Х   

19. Йосиф Божидаров Стрехин   Х 

20. Йовко Георгиев Николов   Х 

21. Ангел Николов Кордов Х   

 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, при 21 гласували – „За“ – 15, „Против“ – 3, „Възд. се“ – 3. 

Удължаваме заседанието на Общински съвет – Раковски с максималните допустими по 
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Правилник 2 часа. Прекратявам дебатите по бюджета и преминаваме към гласуване на 

бюджета на Община Раковски. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз само да вметна, разчитах г-н Гуджеров да ме подкрепи в това мое 

предложение с групата на ГЕРБ. Нали бяхте казали, че през месец ще правим сесии. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Лошото е, че пак ще ги вземете другия път, за това. 

 

Г-н Рангел Матански: Колеги, моля да прекратим дебата. Гласуваме бюджета на Община 

Раковски в системата, така че заповядайте. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 12      

Против: 5       

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 – възд. се 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – против 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 546 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2022 г. 

 

На основание: чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка със чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 

и в изпълнение разпоредбите на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ - 2022, чл. 94 от Закона 

за публичните финанси, чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14 април 2010 година за 

заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредбата за 

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

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          1. Приема Бюджета на Община Раковски за 2022 година, както следва: 

/лв./ 

I. ПО ПРИХОДА – справка Приложение № 1 31 064 366 
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I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ В Т.Ч: 20 944 480 

           - Обща субсидия за делегираните от държавата дейности    18 058 999 

           - Собствени приходи на ВРБ            78 636 

           - Временно съхранявани средства         -299 591 

           -Чужди средства -5 513 

           - Преходен остатък от 2021г. 3 111 949 
I.2. ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В Т.Ч.: 

10 119 886 

 

           - Данъчни приходи 2 470 000 

           - Неданъчни приходи 2 828 748 

           - Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:  1 839 400 

 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 86 800 

           - Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.: 659 300 

           - Отчисления по Закона за управление на отпадъците -251 641 

            -Временен безлихвен заем             70 154 

           - Погашения по дългосрочни заеми -508 380 

- Погашения по финансов лизинг -21 540 

            -Чужди средства 

            -Преходен остатък от 2021 г.                                                                  

-11 775 

3 045 620 

 

II. ПО РАЗХОДА 31 064 366 

II.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – справка прил.№ 2 20 944 480 

II.2 ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД – справка прил.№ 3 473 411 

II.3. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – справка прил.№ 4 9 646 475 

ІІІ. БЮДЖЕТНО САЛДО 0 

2. Утвърждава разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2022 г. на Община 

Раковски по обекти, дейности, параграфи и източници на финансиране съгласно справка 

Приложение № 5 в общ размер на 2 162 347 лв.  

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 659 300 

лв. съгласно справка Приложение № 7. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи (§§40-00), съгласно справка Приложение № 8. 

3. Утвърждава разпределението на преходния остатък към 31.12.2021 г. по бюджет 2022 г. както 

следва: 

- Остатъкът в Делегираните от държавата дейности в размер на 3 111 949 лв.  съгласно справка 

Приложение № 9; 

- Остатъкът в Местните дейности в размер на 3 045 620 лв. 

4. Определя за второстепенни разпоредители с бюджет през 2022 г.: 

         - ПГ “П. Парчевич” – гр. Раковски; 

         - ОУ “Хр. Ботев” – гр. Раковски; 

         - ОУ “Хр. Смирненски” – гр. Раковски; 

         - ОУ “Гео Милев” – с. Белозем; 

         - ОУ “Отец Паисий” – с. Стряма; 

         - ОУ “д-р Петър Берон” – с. Чалъкови; 

         - ДГ “Щастливо детство” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Детелина” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Иглика” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Първи юни” – гр. Раковски; 

         - ДГ “Радост” – с. Стряма; 

         - ДГ “Синчец” – с. Белозем 

         - ПГСС – с. Белозем 

         - ОП „Благоустройство и превенция” 

 и приема разпределението на бюджетите им по дейности и параграфи като част от 

сборния бюджет на Общината, съгласно Приложение № 10 и Приложение № 10а. 
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5. Утвърждава трудовите разходи за 2022 г. на персонала, зает в делегираните от държавата 

дейности съгласно справка Приложение № 11. 

6. Утвърждава трудовите разходи за 2022 г. на заетите в местните дейности съгласно справка 

Приложение № 12. 

7. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

7.1 Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане на социално слаби граждани 

- 42 000 лв., в т.ч. 6 000 лв. финансова подкрепа за дейността на Центъра за домашни грижи на 

Каритас Витания в гр. Раковски; 2 000 лв. за подпомагане на дейността на социалната кухня 

към Католическа енория “Свети Франциск от Асизи” с. Белозем, 5 000 лв за Сдружение с 

обществено полезна дейност “Сърце Исусово” – гр. Раковски и 3 000 лв. за СНЦ „За достоен 

живот – Раковски”.  

7.2. Утвърждава разходи за представителни цели, както следва: 

- Кмет на Община – 10 500 лв.; 

- Председател на Общински съвет - 5 100 лв.; 

- Кмет на Кметство Белозем -  470 лв.; 

- Кмет на Кметство Стряма -  470 лв.; 

- Кмет на Кметство Чалъкови - 350 лв. 

- Кмет на Кметство Шишманци - 350 лв. 

- Кмет на Кметство Момино - 350 лв. 

- Кметски наместник Болярино - 350 лв. 

7.3. На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, определя допълнителна 

субсидия за читалищата за сметка на собствените приходи на Общината в размер на 40 000 

лв., както следва: 

№ ИМЕ НА ЧИТАЛИЩЕ ОБЩО СУБСИДИЯ 

1. НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ 

 

13 000 лв. 

2. НЧ „П.Б.БАКШЕВ” ГР. РАКОВСКИ 3 000 лв.  

3. НЧ „ЧЕСТОЛЮБИЕ” ГР. РАКОВСКИ 5 000 лв. 

4. НЧ „ПРОСВЕТА” С. БЕЛОЗЕМ  6 500 лв. 

5. НЧ „ХР. БОТЕВ” С. СТРЯМА  3 500 лв. 

6. НЧ „ХР. БОТЕВ” С. ЧАЛЪКОВИ  3 500 лв. 

7. НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ШИШМАНЦИ  3 000 лв. 

8. НЧ „П. МАНДАЖИЕВ” С. МОМИНО 2 000 лв. 

9. НЧ „ХР. БОТЕВ” С. БОЛЯРИНО 500 лв. 

ОБЩО   40 000 лв. 

7.4. На основание чл. 59, ал. 3 във връзка с чл. 64 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

утвърждава субсидия за спортните клубове, регистрирани като юридически лица с 

нестопанска цел в обществена полза в размер на 72 400 лв., разпределени, както следва: 

№ Спортен клуб Размер на субсидията /лв./ 

1 ФК Секирово 30 900 

2 ФК Раковски 2001 6 000 

3 ФК Раковски 2018 6 000 

4 ФК “Вихър” с. Белозем 9 000 

5 СК “Ин-Ян” - Раковски 2 000 

6 СК “Рефлекс”- с. Белозем 2 000 

7 Тенис клуб - Раковски 1 500 

8 СК Пашкулов - бокс 3 000 

9 СК Тенис на маса 1 500 

10 Баскетболен клуб Раковски 1 500 

11 Футболен клуб Стряма  6 000 

12 СК Бушидо 3 000 

 ОБЩО                                 72 400 
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В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски, Ви предлагам 

за приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2022 година ведно с 

необходимата документация: 

Субсидиите могат да се използват за заплащане на такси по картотекиране, съдийски такси, 

закупуване на екипировка, транспортни разходи, разходи за охрана, наеми, за медикаменти, 

храна и други. 

Средствата да бъдат предоставени само на тези спортни клубове, които са представили 

отчета за изразходената субсидия през 2021 година в определения с решението на Общински 

съвет срок. 

Общински съвет задължава председателите на спортните клубове до 31.01.2022 година да 

представят отчет за предоставените им и изразходени през 2021 г. средства. 

7.5. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила 

за деца и младежи с изявени дарби определя стипендии в общ размер на 14 000 лв. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на заплащане на транспортните 

разходи в размер до 85% от стойността на документите, удостоверяващи извършването им 

съгласно справка Приложение № 13. Възлага на кмета на общината периодично да 

актуализира списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи. 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейски съюз, 

съгласно справка Приложение № 14 

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности за периода 2022, 2023 

и 2024 г. съгласно справка Приложение № 15 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 г. – 2 439 940 лв. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи (30 882 698 лв.), които 

могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на общината, като наличните към края 

на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 

задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи (12 000 000 лв.), които могат 

да бъдат поети през 2022 година като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи 

за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения; 

14. Утвърждава размера на просрочените вземания на Община Раковски, съгласно справка 

Приложение № 16 за 2022 г.  

 На основание чл. 111, б. “в” от Закона за задълженията и договорите, Общински съвет 

дава съгласие несъбираемите вземания да бъдат отписани от баланса на Общината. 

15. Утвърждава размера на просрочените задължения от предходната година и план-график 

за разплащане на просрочените задължения от бюджета за текущата година в размер на 390 

839 лв. съгласно Приложение №17/Бланката образец е приложение № 2 към ФО 3/25.03.2022 

г./ 

16. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

 16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите; 
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 16.3. Да се разпорежда с резервния бюджет, плануван по бюджетна дейност 2998 

“Резерв за непредвидени и неотложни разходи” §97-00. 

17. Възлага на Кмета на Общината: 

 17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

 17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

 17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

 17.4. Да информира Общински съвет за извършените промени по чл. 125, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси. 

 18. Упълномощава Кмета на Общината: 

 18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансиране им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

 18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 19. Приема за сведение справка Приложение № 6  - Текущи ремонти. 

 20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

приложение справка Приложение № 18. 

 

 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация, Общинският съвет приема първоначалния годишен бюджет на 

Общината. 

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски, Ви предлагам 

за приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2022 година ведно с 

необходимата документация: 

- Проект за бюджет по пълна бюджетна класификация, с обяснителна записка към него: 

Приложение № 1 Приходи, Приложение № 2 Разходи за Делегирани от държавата 

дейности, Приложение № 3 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности, 

Приложение № 4 Разходи за местни дейности  

- Приложение № 5 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Раковски за 2022 година; 

- Приложение № 6 Справка за текущите ремонти, включени в проектобюджета на 

Община Раковски за 2022 година; 

- Приложение № 7 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ-2022; 

- Приложение № 8 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по 

§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, 

ал.1 от ЗПФ 

- Приложение № 9 Разпределение на преходните остатъци в ДДД по дейности и 

разпоредители по Бюджет-2022; 

- Приложение №10 Бюджет поотделни разпоредители с бюджетни кредити в системата 

на образованието; 

- Приложение №10а Финансова план-сметка на ОП „БП” – 2022 година; 

- Приложение №11 Справка за утвърждаване на трудовите разходи в Делегираните от 

държавата дейности по Бюджет-2022; 

- Приложение №12 Справка за утвърждаване на трудовите разходи на заетите в местните 

дейности по Бюджет-2022; 

- Приложение №13 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски;  
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- Приложение № 14 Индикативен годишен разчет за 2022 година за приходите и разходите 

на сметки за средства от Европейския съюз; 

- Приложение № 15 Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза; 

- Приложение № 16 Справка за просрочените вземания; 

- Приложение № 17 График за просрочени задължения за 2022 година; 

- Приложение №18 Протокол от публично обсъждане на Проектобюджета за 2022 година.         

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Иванов, искахте да направите коментар. 

 

Г-н Костадин Иванов: Да, аз исках да кажа, защо съм „Против“ бюджета. Според мен не е 

разпределен както трябва, искахме пропорционално разпределение на бюджета всяко 

населено място да разполага с нужните средства. Обаче от този бюджет аз не разбирам, колко 

пари ще влезнат в Шишманци. Може да влезнат 50 000 лв., може 100 000 лв., може 20 000 лв., за 

това гласувах „Против“. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, благодаря. Други коментари на Колеги с отрицателен вот? Няма. 

Обявявам почивка и след това продължаваме с останалите точки. 

 

/19:11 – 19:27 часа – Почивка/ 
 

Г-н Рангел Матански: Колеги, имаме кворум вече и продължаваме. Единадесета точка от 

Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-154 от 04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет 

на Община Раковски, относно предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-

702 и УПИ IX-703, кв. 92 по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето 

с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски, представляващи ПИ 62075.37.626 и 

ПИ 62075.37.627 от кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Раковски, одобрени със 

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на ИД на АГКК, във връзка с промяна на уличната регулация с 

о.т. 312 - о.т. 1054. Г-н Ячев, моля за становище. 

 

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

Община Раковски, става въпрос за изправяне на уличната регулация на дворно място по молба 

на Н. Й. Р.. И промяна на кадастралния план на града, в частта засягаща имота на г-н Р..  

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, ако имате коментари сега е моментът да ги 

споделите. Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване на Единадесета точка от Дневния 

ред. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 20 

Гласували: 20 

За: 20      

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  

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 № 547 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-702 и УПИ IX-703, кв. 92 

по регулационния план на гр. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 

7/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски, представляващи ПИ 62075.37.626 и ПИ 62075.37.627 

от кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Раковски, одобрени със Заповед № РД-

18-788/06.11.2019 г. на ИД на АГКК, във връзка с промяна на уличната регулация с о.т. 312 - о.т. 

1054. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС. 

 

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. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

8, ал. 1 от ЗОС, дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-702 и УПИ IX-703, кв. 92, по 

плана на гр. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на 

Общински съвет - Раковски, като уличната регулация на север с о.т. 312 - о.т. 1054 се променя 

по северната имотна граница на ПИ 62075.37.626, съгласно приложените Техническо задание 

и Скица-предложение. 

             2. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия за 

изпълнение на настоящето решение.  

 

 

МОТИВИ: В Община Раковски е постъпило заявление № 94Н-278-1/01.02.2022 г. от Н. Й. Р., с адрес 

общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ц. А.“ № **, действащ в качеството си на пълномощник и 

съсобственик на поземлен имот № 62075.37.627 по кадастрална карта и кадастрални регистри 

на гр. Раковски, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на ИД на АГКК. 

 За поземлени имоти № 62075.37.626 и № 62075.37.627 от кадастралната карта са 

отредени УПИ VIII-702 и УПИ IX-703, кв. 92. Приложено е техническо задание за изменение на 

ПУП-ПРЗ, Скица-предложение, както и копие от предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за 

промяна на границите на УПИ VIII-702 и УПИ IX-703, кв. 92 по регулационния план на гр. Раковски, 

област Пловдив. 

 Съгласно скицата-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ и приложеният 

предварителен договор с нотариална заверка на подписите със скицата-проект към него се 

предлага от УПИ VIII-702 и УПИ IX-703 от кв. 92 по плана на гр. Раковски да се образуват нови 

УПИ VIII-626 и УПИ IX-627, като уличната регулация на север се променя по северната имотна 
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граница на ПИ 62075.37.626, а вътрешната граница между новите УПИ се определя съобразно 

площите по Предварителния договор.  

 Срокът по чл. 208 от ЗУТ е изтекъл. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Дванадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-155 от 

04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 

г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., 

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

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

 

/19:30 часа – в залата влиза г-н Костадин Иванов/ 
 

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

Община Раковски, става въпрос за бивше училище находящо се в с. Болярино, площа на целия 

имот е 4 дка. 279 кв. м.. Има пстройки, които са доколкото разбрах в лошо състояние. Близо до 

100 годишни сгради, училището е строено 1929 г.. Предложението е да бъде обявен имотът за 

продажба чрез търг с явно наддаване при първоначална цена съгласно пазарната оценка, 

която е 136 260,00 лв. по молба на Д. Л. М.. Г-жа М. има идеи да изгражда музикална школа на 

територията на бившето училище, надяваме се че може да се случи това. 

 

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

заповядайте. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз имам предложение. Въпросното училище в с. Болярино, което е 

предложено в докладната да бъде обявено не за продажба, а за отдаване под наем. За един 

максимално дълъг период от време, който ние като местна власт можем да определим, 

евентуално бих предложила 10 г. Тук имам опасение и притеснения, на каква жена ще бъде 

продаден имотът. В случая казвам жена, защото тя е изявила желание да го закупи. Все пак 

става въпрос за училище, което макар и към момента вече да не действа като такова. Може да 

дойде момент, в който да има нужда в селото от него по някакъв друг повод. Дори и като детска 

градина, като читалище, никога не се знае на къде ще се развият нещата. В тази връзка е моето 

предложение, нека да не продаваме без да познаваме хората, за да не се случи да видим 

училището обявено от новите собственици в някой сайт, както имаше такава случка. Идеята ми 

е просто, защото наистина не познаваме тази жена, защото наистина говорим за училище. 

Благодаря! 

 

/19:32 часа – от залата излиза г-н Костадин Иванов/ 
 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Училището поне за мен назад връщане няма, 

защото закрие ли се едно училище и да се открие има необходимост от определен брой деца. 

Както преди време Ви споделих в Момино накрая събираха по две паралелки - 5 и 6 клас, 7 и 8 

клас. Поради липса на достатъчно деца, което беше убийство за тях, защото учителят трябваше 

в един час да предаде материал за 5 и 6 клас, да ги изпита и т. н., което не е добра форма. За 

съжаление, училището е закрито поради липса на деца и сградата е в плачевно състояние. Вие, 

г-жо Гечева, като счетоводител знаете, че основните ремонти и инвестициите като цяло, за да ги 

направи даден човек или фирма трябва да има някаква сигурност, че тези инвестиции ще бъдат 

ползвани дългосрочно. За наемане на сграда на училище и извършване на основни ремонти, 

каквито са необходими – дограма, покрив, ел. инсталации, ВиК, всичко е разрушено там. От 

времето и от вандализма естествено, кой каквото е искал, това си е взел. Тези основните 

инвестиции изискват разрешение за строеж, което изисква някакво право на собственост. 

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. 113 
 

 

/19:33 часа – в залата влизат г-н Костадин Иванов и г-н Йовко Романов/ 
 

Г-н Йосиф Ячев: Съгласен съм с Рангел. 

 

Г-н Рангел Матански: Дали ще е отстъпено право или продажба. Резонно е Вашето 

предложение, но в случая жената, която идва преди КОВИД и беше доведена от Кмета на 

населеното място. Предостави намерението си, тя е кларнетистка във Виенската опера и не 

живее в България. Родом е от Болярино и иска да се върне назад, в момента живее във Виена. 

Това мога да кажа по това, което на мен ми беше представено. Решението дали да продадем 

или да не продадем, ще бъде взето с гласовете на всички нас. Ако не вземем решение за 

продажба и тя изяви желание да наеме сградата, Кметът на Общината ще входира ново 

предложение. Към момента имаме предложение за продажба, за което ще трябва да се 

произнесем. 

 

Г-жа Анелия Гечева: А моето предложение не може ли да бъде гласувано? 

 

Г-н Рангел Матански: Не може, защото имаме предложение от Кмета. Предложението за 

наемане трябва да си мине по процедура и със съответното предложение на Кмета да мине 

през комисии, чак тогава да влезе на сесия, а в момента имаме предложение за продажба. 

Така че това е моят отговор. Г-н Антонов? 

 

Г-н Петър Антонов: Въпреки многото часове аз и вчера на комисии споделих моето мнение. Г-

н Матански, на всичко се нагледахме този мандат. Не случайно Ви питах за училището в 

Момино, нали йога щеше да има там. После други го купили, защото ще кажете нали търг 

пазарна икономика, който успее. И от йогата станахме на дом за стари хора, Вие така ми 

казахте вчера. 

 

Г-н Рангел Матански: То пак беше предвидено за център за рехабилитация, доколкото помня 

аз. 

 

Г-н Петър Антонов: Нещо такова, сега тук пак няма да стане тази работа. Значи училище няма, 

хора няма, ще търсим сега хора да ги учим да свирят на кларинети и флейти. Кажете за това 

ще трябва училището и готово, знаете че рано или късно ще лъсне работата. Ще дойде, който 

го е купил за смяна на предназначението, няма да му трябва училище. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Антонов, винаги търсите под вола теле. Казвам Ви това, което знам. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз и го намирам от време на време, ще си говорим като вкарате 

предложението. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, ще си говорим. 

 

Г-н Петър Антонов: И пак ще ми се усмихваш. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, ще говорим. Това, което знам него Ви казвам, вече всеки си 

решава сам за себе си. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Може ли аз да взема думата? 

 

Г-н Рангел Матански: Само г-н Антонов да приключи. 

 

Г-н Петър Антонов: Аз не казвам, че знаете. И друг път съм го казвал, малко по-задълбочено 

проучване. Продаваме 4 дка. и нещо имот със статут, каквото и да си говорим може да е 

западнало селото, но е привлекателно с близостта си до магистралата, до Белозем, до 
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Шишманци, до кариера, до каквото искате. Сега била свирила във Виенската филхармония, 

ми аз съм свирил еди-къде си. Малко по-сериозно, значи няма деца и хора пък ще правим 

школа за кларинет и за флейти. То пък бива, бива, ама чак толкоз не бива. И умишлено няма 

да направя предложение, каквото и да е обратно на предложеното от г-н Гуджеров. То с 

гласуването ще си стане ясно от резултата, кой е за продажба, кой не е за продажба и дали 

ще има друга процедура надълго и нашироко няма смисъл. Моето предложение на 

комисиите беше следното, да не се продава и да се опитаме да направим нещо общинско, 

нещо модерно, някакъв център за хора с увреждания или възрастни. Значи частниците могат да 

го направят, ние да не го направим. То е ясно, че е губещо. Ако не е губещо, няма да е 

общинско. Нали правим дейности с обществена полза, които се финансират от държавата 

като делегирани дейности и ако има недостиг ги дофинансираме. То е елементарно, но да го 

запазим не са чак толкова много пари за един хубав двор примерно. Айде то ще стане около 

150 000,00 лв. там със стъпките и другите административни истории. Правя го просто като 

коментар. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Г-н Антонов, не разбирам защо ги говорим тези неща. Първо аз тук 

предавам волята на Кмета на населеното място и нямам никакво отношение по този въпрос, 

кой както реши така да гласува. Дали ще го има или ще го няма и двамата знаем, че та за да 

се направи нещо трябва дас е бутне и да се гради наново. От там нататък, когато имаме търг 

по-задълбочено казваш, как по-задълбочено. Сега на тази жена можем да и разкостим кътните 

зъби, ДНК-то и накрая търга може да не го спечели. Колко да се задълбочаваме, като предния 

път както казваш щяло да има йога, стрелба с лък и не знам си какво. Дойде друг човек, даде 

повече пари и го взе. Какво да се задълбочаваме, като ми кажете – какво е инвестиционното 

намерение. Инвестиционното намерение може да е всякакво, но ние не знаем, кой ще го 

спечели. Ние имаме закони, по които работим. Законът ни казва, че колкото и симпатичен да 

ни е един човек ние не можем да му го продадем на него и ние го обявяваме на търг. Сега тази 

жена, каква е, що е, аз очите не съм и виждал. Пак казвам, предавам волята на Кмета на 

населеното място. Съжалявам, че си тръгна, трябваше наистина тя да… 

 

Г-н Петър Антонов: Аз с усложнението имах предвид друго, да не се стига до продажбата и да 

се опитаме да направим нещо. Не съм казал, че търгът не е добра форма на продажба. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Нещо ще го прави, не знам кой. До сега ако е можело нещо да се 

направи, да се е направило. Аз имах като идея там да разпарцалим имота и да го направим 

на фотоволтаици евентуално, сега за това също се искат пари. Г-жа Гечева както казва. Кажете 

ми, г-жо Гечева, ще вземете ли една сграда да я ремонтирате от горе до долу и след 10 г. 

Общината да ти каже довиждане. Защото тези хора, които сме тук дори и да се закълнем след 

10 г. ще са други. И Кметът ще е друг и общинските съветници ще са други, как да стане. Значи 

аз нямам мнение по този въпрос, повтарям го още един път, просто Ви отговарям на 

коментарите. Разбирам Вашето предложение, може би е логично. Ама няма такъв човек на 

земята дето да му го дадем да го направи школа по флейта, по хармоника, по акордеон, по 

каквото и да е и след 10 г. да му кажем да те няма. Няма как да стане, той не може да има 

сигурност в нито един от нас, защото след една година я ни имало, я ни нямало. Нали ме 

разбирате, какво Ви казвам? 

 

Г-жа Анелия Гечева: Може ли да отговоря? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Разбира се. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Разбирам Ви, но ние можем да използваме други методи, които законът 

ни позволява. След като жената ще прави инвестиция нека да не плаща наем, нека да направи 

инвестицията и 10 г. да работи в училището. Ние след това ще имаме готова сграда, която в 

един момент ще бъде в някакво по-добро състояние. 
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Г-н Павел Гуджеров: Ваша воля. Аз го казвам, защото се поставям на нейна позиция, няма такъв 

филм. То този обект, зависи какво ще прави разбира се, само да го санираш ти не може да 

го избиеш от наем, да не говорим за дограми и по-сериозни ремонти. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Възможност има с Местна инициативна група, много други възможности с 

европроекти. Така че когато човек е заинтересуван аз мисля, че би могъл да намери варианти 

с допълнително финансиране. Дори и ние като общинари, Вие сте по-запознати…. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Паричният ресурс е ограничен за проектни дейности. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз не съм в течение с възможностите за кандидатстване, но защо не ако 

има такъв момент, в който е възможно това да се случи. И за пример бих дала спортната зала, 

която до колкото знам също е под наем в Училище „Христо Ботев“. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Коя е тази спортна зала, а да сетих се. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Фитнесът, както му казваме ние. В един момент аз бях ученичка и си 

спомням, в какво състояние беше този фитнес, за да разберем всички. Наемателят, с какви 

договорки е бил в договора, какво е плащал и какво не, виждаме и в момента в какво състояние 

е. И ако тогава имаше наистина един момент, в който имаше упадък на децата и може би той 

не е бил нужен. Вие, г-н Гуджеров, по-добре от мен знаете, колко е нужна сега една спортна 

площадка или място където да спортуват. Защото докато моето дете беше от 1-ви до 4-ти клас 

то не стъпваше в такава зала, защото нямаше как, няма условие и няма възможности. А 

същевременно имаме една друга сграда, която е отдадена под наем и се ползва като фитнес 

помещение. Мисълта ми е тогава, който е бил Кмет и администрацията и Общински съвет не 

са го продали и са постъпили разумно. Защото в един момент това, което виждам училището 

ще има нужда от тази сграда. Това е моето мнение, може да бъркам някъде. Благодаря Ви за 

вниманието! 

 

Г-н Павел Гуджеров: Не, не, в никакъв случай. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Трябва да мислим малко и напред. 

 

Г-н Павел Гуджеров: В никакъв случай не мисля, че бъркате. Изказването е много на място, вече 

Ваша е волята, какво ще решите. 

 

Г-н Петър Антонов: Само да споделя, разликата е съвсем различна. Аз съм бил на решението 

и г-н Ячев е бил на решението за така наречения фитнес, ако пропускам някой от Колегите да 

ме извинява. Значи там разликата, че е публична общинска собственост първо в Христо Ботев 

така нареченият фитнес, сградата е публична общинска собственост.  

 

Г-н Йосиф Ячев: Съществена е разликата. 

 

Г-н Петър Антонов: Да, а в Болярино е частна общинска собственост доколкото съм прочел. 

Там знаете, как го направихме с уговорки, че ще се плаща нещо на настоятелството нали друга 

тема. За 10 г. трябваше да гласуваме безвъзмездно, за да мотивираме и ползвателя да направи 

това, което е. Имаше намерение да кандидатства по проект на предишния програмен период 

и да не обяснявам цялата история. Имаше съгласие в Общински съвет освен, че не може да 

се продаде и да се направи по този начин, който го направихме тогава. Дали сме били прави 

времето ще покаже, но пък и за Болярино аз също я подкрепям. Защото една школа по флейта 

и по не знам си какво, да си свирят в читалището имат хубаво читалище.  

 

Г-н Павел Гуджеров: Е вариант и ремонтирахме покрива. 
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Г-н Петър Антонов: И приходи на читалището, който иска да си свири. Аз не мога да разбера, 

защо трябва да го продаваме. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре, чухме мненията на Колегите относно продажбата. Предлагам да 

преминаваме към гласуване, където всеки ще отбележи със своя вот, какво смята подходящо 

за сградата. В режим на гласуване сме, моля да дадете своя вот. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 10      

Против: 5      

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 – против 

12. Стефан Самуилов Марушкин – против 

13. Петко Димитров Колев – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се 

15. Анелия Францова Гечева – против 

16. Георги Николов Тотов – възд. се 

17. Костадин Дечев Иванов – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – против 

19. Росица Иванова Пеева – против 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – възд. се 

 

/Поради липса на необходимото мнозинство от 1/2, решението не е взето/ 
 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Тринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-156 от 

04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 

г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., 

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

търг с явно наддаване. Г-н Ячев, пак сте Вие, заповядайте. 

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Две дами от ромската махала в кв. Ген. Николаево 

искат да купят имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно 

наддаване. Имотите са единият 611 кв. м., другият 671 кв. м.. Пурвоначална цена на едини е 

3 920,00 лв., а на другия е 3 610,00 лв. Ако искате можем да ги дадем под наем за 10 г. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, явно стана шеговито накрая след толкова дълга 

сесия. Имате ли коментари или становища, за да преминем към гласуване? Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 
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За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 

 

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 – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 548 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, 

взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с продажба на имоти - 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. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, 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 бъдат включени в Раздел IІІ – Описание 

на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2022 г. на “Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение 

№ 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. следните имоти – 

частна общинска собственост: 

 1. Поземлен имот № 501.2497, за който е образуван УПИ XLIII, в кв. 126 по Плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета 

на Община Раковски, площта на имота е 511 кв.м., УПИ XLIII има площ 511 кв.м. и е отреден за 

Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2904/04.02.2010 г. 

 2. Поземлен имот № 501.2538, за който е образуван УПИ XX, в кв. 123 по Плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на 

Общински съвет – Раковски, площта на имота е 471 кв.м., УПИ XX има площ 471 кв.м. и е 

отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2945/09.02.2010 г. 

II. Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат продадени следните имоти – 

частна общинска собственост:  

 1. Поземлен имот № 501.2497, за който е образуван УПИ XLIII, в кв. 126 по Плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета 
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на Община Раковски, площта на имота е 511 кв.м., УПИ XLIII има площ 511 кв.м. и е отреден за 

Жилищно застрояване, при граници и съседи: имот № 501.2496 Поз. имот на насл. на Б. Л. Е., 

имот № 501.9695 Улица на Община Раковски, имот № 501.2485 Поз. имот на Община Раковски, 

Имот № 501.2498 Нива на В. И. Ш., Имот № 501.2500 Поз. имот на А. С. М., актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2904/04.02.2010 г. 

 2. Поземлен имот № 501.2538, за който е образуван УПИ XX, в кв. 123 по Плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на 

Общински съвет – Раковски, площта на имота е 471 кв.м., УПИ XX има площ 471 кв.м. и е 

отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседи: имот № 501.9686 Улица на Община 

Раковски, Имот № 501.2552 Двор на Община Раковски, Имот № 501.959 Поз. имот на Община 

Раковски. Имот № 501.9663 Улица на Община Раковски, Имот № 501.2537 Двор на Община 

Раковски, Имот № 501.2539 Двор на Владини Трейдинг ЕООД; актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2945/09.02.2010 г. 

III. Общински съвет - Раковски дава съгласие продажбата на имотите по т. II от настоящето 

Решение да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

IV. Общински съвет - Раковски определя начални тръжни цени на имотите, както следва: 

 1. Поземлен имот № 501.2497, за който е образуван УПИ XLIII, в кв. 126 по Плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета 

на Община Раковски, площта на имота е 511 кв.м., УПИ XLIII има площ 511 кв.м. и е отреден за 

Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2904/04.02.2010 г. - в 

размер на 3 920,00 лева, оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 3 920,00 

лева. 

 2. Поземлен имот № 501.2538, за който е образуван УПИ XX, в кв. 123 по Плана на гр. 

Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на 

Общински съвет – Раковски, площта на имота е 471 кв.м., УПИ XX има площ 471 кв.м. и е 

отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2945/09.02.2010 г. - в размер на 3 610,00 лева, оценен от независим лицензиран експерт 

оценител на цена 3 610,00 лева. 

 V. 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 са постъпили заявления:  

 1. Вх. № 94З-214-1/16.02.2022 г. от З. Т. Т., с адрес гр. Раковски, община Раковски, област 

Пловдив, ул. „Р. М.” № **, за закупуване на поземлен имот № 501.2497, за който е образуван УПИ 

XLIII, в кв. 126 по Плана на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен със Заповед 

АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета на Община Раковски, площта на имота е 511 кв.м., УПИ XLIII има 

площ 511 кв.м. и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2904/04.02.2010 г. 

 2. Вх. № 94Ц-233-1/14.02.2022 г. от Ц. К. Т., с адрес гр. Раковски, община Раковски, област 

Пловдив, ул. „Р. М.” № **, за закупуване на поземлен имот № 501.2538, за който е образуван УПИ 

XX, в кв. 123 по Плана на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 

88 от 06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, площта на имота е 471 кв.м., УПИ XX има 

площ 471 кв.м. и е отреден за Жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2945/09.02.2010 г. 

 Гореописаните имоти са частна общинска собственост и молителите желаят да ги 

закупят за изграждане на жилищни сгради за семействата си. От друга страна, чрез 

продажбата им ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.  

 

 

* * * 
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Г-н Рангел Матански: Четиринадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-157 от 

04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно измение на 

Решение № 490, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. на Общински съвет – Раковски и промяна 

формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 000815 от публична общинска 

собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. Г-н Ячев? 

 

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

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

собственост от публична общинска в частна общинска собственост. По молба на Р. Т., преди 

както каза г-н Матански през м. Януари сме гласували за път – полски, който минава между 

нейните имоти и иска да го закупи. На следващата стъпка ще закупи имота. 

 

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

гласуваме. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 

 

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 – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 549 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Измение на Решение № 490, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. на Общински съвет 

– Раковски и промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 000815 

от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредба 

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

 

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

 

 

Р Е Ш И: 
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1. Общински съвет - Раковски изменя Решение № 490, взето с Протокол № 30/27.01.2022 

год. на Общински съвет - Раковски в частта, касаеща текста на т. 2, както следва: 

 Било:  

 „Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата да бъде 

променен начинът на трайно ползване на новообразувания имот № 000815, с проектна площ 

1, 360 дка, от НТП „Полски път ” на „Др. вид зем. земя”. 

 Става: 

 „Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата да бъде 

променен начинът на трайно ползване на новообразувания имот № 000815, с проектна площ 

1, 360 дка, от НТП „Полски път ” на „Нива”. 
 2. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост поземлен имот 

с № 000815, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ 70010, общ. Раковски, област 

Пловдив, Площ на имота 1 360 дка., начин на трайно ползване: Нива, при граници и съседи: 

Имот № 145006 Хангар, гараж на „Сар 81“ ООД, Имот № 145005 Нива на И. И. Д., Имот № 000816 

Полски път на Община Раковски, Имот № 142003 Нива на „Сар 81“ ООД, Имот № 142010 Др. 

произв. база на „Сар 81“ ООД, Имот № 000814 Полски път на Община Раковски. 

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

действия по изпълнение на настоящето Решение.  

 

 

МОТИВИ: На първо място с Решение № 490, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. на Общински 

съвет – Раковски е дадено съгласие да се извърши делба на поземлен имот с идентификатор 

№ 000810, находящ се в с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив, по плана за земеразделяне, 

с площ 4. 483 дка., начин на трайно ползване: Полски път, категория на земята при неполивни 

условия: няма, като съгласно одобрения проект за делба се образуват нови имоти, а именно:  

 1.1. Имот с проектен № 000815, с проектна площ 1. 360 дка., НТП Полски път,  местност 

„няма“ по плана за земеразделяне на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив; 1.2. Имот 

с проектен № 000816, с проектна площ 3. 123 дка., НТП Полски път, местност „няма“ по плана 

за земеразделяне на с. Стряма, Община Раковски, област Пловдив.  

 Общински съвет – Раковски е дал съгласие след реализиране на делбата, да бъде 
променен начина на трайно ползване на новообразувания имот –№ 000815, с площ 1 360 дка. 

от НТП „Полски път” на „Др. вид зем. земя”. 

 В тази връзка Комисия, назначена със Заповед № РД-07-70/10.03.2022 г. на Началника на 

ОСЗ- Раковски е извършила проверка по документи и на място в имота и е съставила 

Констативен протокол № ПО-21-646-1/11.03.2022 г. обективирайки своето решение за промяна 
Начина на трайно ползване на имот–№ 000815, с площ 1 360 дка. от „Полски път ” на „Нива”.  

 На второ място имот № 000815 е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от 

ЗОС.  

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Петнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-158 от 

04.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно измение на 

Решение № 499, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. на Общински съвет – Раковски и промяна 

формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 48948.33.246 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 Общински съвет – Раковски да одобри промяна формата 

на собственост. Отново става въпрос за идентичен казус като предходния, по молба на г-н К.. 

Иска да обедини имоти и да изгражда фотоволтаичен парк. 
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Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, становища, коментари? Няма. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 20      

Против: 0       

Възд.се: 1                           

 

 

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 – възд. се 

14. Стефан Йозов Пенсов – за 

15. Анелия Францова Гечева – за 

16. Георги Николов Тотов – за 

17. Костадин Дечев Иванов – за 

18. Йовко Георгиев Николов – за 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – за 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 550 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Измение на Решение № 499, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. на Общински съвет 

– Раковски и промяна формата на собственост на поземлен имот с идентификатор № 

48948.33.246 от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредба 

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

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Раковски изменя Решение № 499, взето с Протокол № 30/27.01.2022 

год. на Общински съвет - Раковски в частта, касаеща текста на т. 2, както следва: 

 Било:  

 „Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата да бъде 

променен начинът на трайно ползване на новообразувания имот № 48948.33.246, с проектна 

площ 1,496 дка, от НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” на „Др. вид зем. земя”. 

 Става: 

 „Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата да бъде 

променен начинът на трайно ползване на новообразувания имот № 48948.33.246, с проектна 

площ 1,496 дка, от НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път ” на „Нива”. 

 2. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост поземлен имот 

с идентификатор 48948.33.246, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, област Пловдив, 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
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7/03.02.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната 

карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.03.2022 г., Адрес на 
поземления имот: с. Момино село, местност ИСАКЛЪКА, с площ 1 496 кв. м., трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на 

земята: 0, предишен идентификатор: 48948.33.245, номер по предходен план: 033246, Съседи: 

48948.33.8, 48948.33.4, 48948.33.247, 48948.32.9, 48948.32.36, 48948.71.268, 48948.33.1, 48948.33.2. 

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

действия по изпълнение на настоящето Решение.  

 

 

МОТИВИ: На първо място с Решение № 499, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. на Общински 

съвет – Раковски е дадено съгласие да се извърши делба на поземлен имот с идентификатор 

№ 48948.33.245, находящ се в с. Момино село, общ. Раковски, област Пловдив, по 

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

г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Момино село, с площ 2 

191 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“, категория на земята: нула, номер по предходен 

план: 245, квартал: 0, съседи: 48948.33.4, 48948.33.5, 48948.33.6, 48948.32.14, 48948.32.9, 

48948.31.214, 48948.32.36, 48948.71.268, 48948.33.1, 48948.33.2, 48948.33.8, като съгласно 

одобрения проект за делба се образуват нови имоти, а именно: 1.1. Имот с проектен 

идентификатор № 48948.33.246, с проектна площ 1,496 дка, НТП „За селскостопански, горски, 

ведомствен път”, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момино село, Община 

Раковски, област Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-7/03.02.2010 год.  на Изпълнителния 

директор на АГКК и 1.2. Имот с проектен идентификатор № 48948.33.247, с проектна площ 0,695 

дка, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на с. Момино село, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със заповед № РД-

18-7/03.02.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК; 

 Общински съвет – Раковски е дал съгласие след реализиране на делбата, да бъде 
променен начина на трайно ползване на новообразувания имот –№ 48948.33.246, с площ 1 496 

кв. м. от НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” на „Др. вид зем. земя”. 

 В тази връзка Комисия, назначена със Заповед № РД-07-69/10.03.2022 г. на Началника на 

ОСЗ- Раковски е извършила проверка по документи и на място в имота и е съставила 

Констативен протокол № ПО-21-716-1/11.03.2022 г. обективирайки своето решение за промяна 
Начина на трайно ползване на имот с идентификатор 48948.33.246, с площ 1 496 кв. м.. от „За 

селскостопански, горски, ведомствен път ” на „Нива”.  
 На второ място имот с идентификатор 48948.33.246 е престанал да има 

предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Шестнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-159 от 

05.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

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

2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г., във връзка с отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване на имоти – частна общинска собственост. Г- Ячев? 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри отдаването под наем 

на имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на търг явно наддаване. По молба 

на ЕТ Бойко Шопов. 
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Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! 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 № 551 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, 

взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с отдаване под наем чрез провеждане на 

публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 изр. второ и чл. 14 ал. 1, 2 и 3 от ЗОС 

и чл. 18 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски, във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните 

(начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски, 

в землището на град Раковски. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Общински съвет – Раковски включва в Раздел ІV на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.“, приета с Решение № 

483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., следните имоти – частна 

общинска собственост: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 62075.703.163, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност КОДЖА ТЪРЛА, с площ от 3250 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА, 
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Категория на земята: 6, с номер по предходен план 703163, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1048/26.04.2004 г.; при граници и съседи: 62075.703.164, 62075.703.204, 

62075.703.162, 62075.69.13. 

 2. Поземлен имот с идентификатор 62075.722.100, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; Адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност ГОЛЕМИ БРЕСТИ, с площ от 4548 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 722100, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2787/17.12.2009 г.; при граници и съседи: 62075.722.413, 62075.722.407, 

62075.722.99. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 62075.724.475, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 
изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност СЕЛСКА ДОЛЯ, с площ от 3000 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 724475, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1175/03.06.2005 г.; при граници и съседи: 62075.724.473, 62075.724.932, 

62075.700.419, 62075.724.476.  

 4. Поземлен имот с идентификатор 62075.749.164, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност КЬОРЧА, с площ от 6249 кв.м., 

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

категория на земята: 4, с номер по предходен план 749164, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1051/27.04.2004 г.; при граници и съседи: 62075.749.106, 62075.749.165, 

62075.749.108, 62075.749.208.  

 5. Поземлен имот с идентификатор 62075.724.19, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност БРАНДЖИК, с площ от 3018 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 724019, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2789/17.12.2009 г.; при граници и съседи: 62075.724.18, 62075.724.383, 

62075.724.6. 

II.  Общински съвет - Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните 

имоти – частна общинска собственост: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 62075.703.163, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност КОДЖА ТЪРЛА, с площ от 3250 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА, 

Категория на земята: 6, с номер по предходен план 703163, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1048/26.04.2004 г.; при граници и съседи: 62075.703.164, 62075.703.204, 

62075.703.162, 62075.69.13. 

 2. Поземлен имот с идентификатор 62075.722.100, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; Адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност ГОЛЕМИ БРЕСТИ, с площ от 4548 
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кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 722100, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2787/17.12.2009 г.; при граници и съседи: 62075.722.413, 62075.722.407, 

62075.722.99. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 62075.724.475, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 
изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност СЕЛСКА ДОЛЯ, с площ от 3000 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 724475, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1175/03.06.2005 г.; при граници и съседи: 62075.724.473, 62075.724.932, 

62075.700.419, 62075.724.476.  

 4. Поземлен имот с идентификатор 62075.749.164, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност КЬОРЧА, с площ от 6249 кв.м., 

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

категория на земята: 4, с номер по предходен план 749164, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1051/27.04.2004 г.; при граници и съседи: 62075.749.106, 62075.749.165, 

62075.749.108, 62075.749.208.  

 5. Поземлен имот с идентификатор 62075.724.19, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност БРАНДЖИК, с площ от 3018 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 724019, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2789/17.12.2009 г.; при граници и съседи: 62075.724.18, 62075.724.383, 

62075.724.6. 

III. Отдаването под наем да бъде за срок от 10 (десет) години.  
 

IV. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 
 

V. Общински съвет- Раковски определя начална тръжна цена за годишен наем на 

описаните имоти в т. 2 от настоящето Решение в размер на 22,00 лева /двадесет и два лева/ 

за декар за имотите от 4 /четвърта/ категория съгласно чл. 3, т. 1 и в размер на 17,00 лева 

/седемнадесет лева/ за декар за имотите от 6 /шеста/ категория съгласно чл. 3, т. 3 от 

Наредба за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска 

собственост на територията на Община Раковски. 
 

VI. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по 

провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна 

общинска собственост и сключване на договор за наем.  

 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е депозирано Заявление с вх. № 26-697-
1/23.03.2022 г. от ЕТ „БОЙКО ШОПОВ“, с ЕИК 11522****, със седалище и адрес на управление: 

обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „И.” № *, представлявано от Б. Й. Ш. – физическо 

лице търговец, с което е изразено желаниe за наемане и стопанисване на следните имоти – 

частна общинска собственост: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 62075.703.163, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 
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изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност КОДЖА ТЪРЛА, с площ от 3250 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА, 

Категория на земята: 6, с номер по предходен план 703163, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1048/26.04.2004 г.; при граници и съседи: 62075.703.164, 62075.703.204, 

62075.703.162, 62075.69.13. 

 2. Поземлен имот с идентификатор 62075.722.100, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; Адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност ГОЛЕМИ БРЕСТИ, с площ от 4548 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 722100, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2787/17.12.2009 г.; при граници и съседи: 62075.722.413, 62075.722.407, 

62075.722.99. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 62075.724.475, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 
изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност СЕЛСКА ДОЛЯ, с площ от 3000 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 724475, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1175/03.06.2005 г.; при граници и съседи: 62075.724.473, 62075.724.932, 

62075.700.419, 62075.724.476.  

 4. Поземлен имот с идентификатор 62075.749.164, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за 

изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност КЬОРЧА, с площ от 6249 кв.м., 

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

категория на земята: 4, с номер по предходен план 749164, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1051/27.04.2004 г.; при граници и съседи: 62075.749.106, 62075.749.165, 

62075.749.108, 62075.749.208.  

 5. Поземлен имот с идентификатор 62075.724.19, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение 
на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни 

за изменение; адрес на поземлен имот: гр. Раковски, местност БРАНДЖИК, с площ от 3018 

кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, 

категория на земята: 4, с номер по предходен план 724019, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2789/17.12.2009 г.; при граници и съседи: 62075.724.18, 62075.724.383, 

62075.724.6. 

 

 Имотите не са необходими за нуждите на Общината, тъй като не е наличен ресурс и 

възможности за стопанисването им от общински структури. Чрез отдаването им под наем 

имотите ще бъдат стопанисвани, развивани и ще се генерират постъпления от получаване на 

наемна цена в полза на Община Раковски. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Седемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-165 от 

06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 

2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 
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30/27.01.2022 г., предвид възникнала необходимост от създаване на нов раздел „Описание на 

имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани 

и юридически лица“. Г-н Ячев? 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобрим актуализиране на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2022 

г. 

 

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

преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 0       

Възд.се: 7                           

 

 

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 – възд. се 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 552 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, 

взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., предвид възникнала необходимост от създаване на нов 

раздел „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани и юридически лица“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 изр. второ от Закона за общинската 

собственост /ЗОС/, чл. 3, ал. 3 от Наредба 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 допълва Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 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. 128 
 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. като се създава нов раздел XI 

„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани и юридически лица“.  

 2. Общински съвет - Раковски изменя Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., като раздел XI. Заключение 

става раздел XII. Заключение.  

 3. Възлага на Кмета на Община Раковски да извърши последващи действия за 

изпълнение на решението. 

 

 

МОТИВИ: Настоящото предложение е във връзка с намеренията на Община Раковски да 

изгради пряк път между кварталите Секирово и Ген. Николаево на гр. Раковски, област Пловдив, 

който значително ще съкрати разстоянието между двата квартала и ще облекчи движението в 

града при провеждане на различни мероприятия, като спортни събития, фестивали и т.н. 

 С Решение № 346, взето с Протокол № 22/18.05.2021 год. на Общински съвет – Раковски 

на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен проект за подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън населените места за 

землището на град Раковски, област Пловдив за обект „Пътна връзка – местен път между кв. 

Генерал Николаево и кв. Секирово“. 

 С оглед уреждане на отношенията със собствениците на засегнати от проекта имоти 

следва да се сключи договор за замяна на общински имот с имот на физическо лице, което 

поражда необходимост от създаване на нов раздел в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти -общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на 

Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г.  

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Осемнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-166 от 

06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

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

2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г. и одобряване на предварителното съгласие постигнато със собственика на 

поземлен имот с проектен идентификатор 62075.144.658, засегнат от предстоящото 

изграждане на „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ и 

придобиването му чрез замяна от страна на Община Раковски. 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 Общински съвет – Раковски да одобри замяната на имоти. 

Става въпрос за 90 кв. м. ни дава г-н А., ни ему даваме 50 кв. м. и му доплащаме крупната 

сума от 136,00 лв. 

 

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

преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 1       

Възд.се: 6                           
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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 – 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 – против 

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 № 553 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, 

взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. и одобряване на предварителното съгласие постигнато със 

собственика на поземлен имот с проектен идентификатор 62075.144.658, засегнат от 

предстоящото изграждане на „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. 

Секирово“ и придобиването му чрез замяна от страна на Община Раковски. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 21, ал. 4 и 

ал. 5, във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от Наредба 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 обявява за частна общинска собственост поземлен имот 

с проектен идентификатор 62075.44.656, с площ 50 кв.м., образуван от имот с идентификатор 

62075.44.652, по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Герсевото“, 

одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на 

територията: Земеделска. 

 2. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел VIІ – „Обекти, за 

изграждането на които е необходимо придобиване на частни имоти или отчуждаването им“ 

на “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2022 г.”, приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г.:  

 Обект: изграждане на „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. 
Секирово“ за придобиване на имот с проектен идентификатор 62075.144.658, с площ 90 кв.м., 

образуван от имот с идентификатор 62075.144.153 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, 

обл. Пловдив, местността „Герсевото“, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на трайно ползване: Пасище, трайно предназначение 

на територията: Земеделска. 

 3. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел XI „Описание на 

имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани 
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и юридически лица“на “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, 
взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. поземлен имот с проектен идентификатор 62075.44.656, с 

площ 50 кв.м., образуван от имот с идентификатор 62075.44.652, по плана на гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Герсевото“, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 

г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, 

ведомствен път, трайно предназначение на територията: Земеделска. 

 4. Общински Съвет – Раковски одобрява предварително съгласие, постигнато със 

собственика на засегнатия имот от предстоящото изграждане на „Пътна връзка – местен път 

между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“. 

 5. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски да прехвърли на Петър 

Красимиров Арлашки, с постоянен адрес гр. Раковски, Пловдив област, ул. „Сергей Румянцев“ 
№ 17 собствеността върху общински поземлен имот с проектен идентификатор 62075.44.656, 

с площ 50 кв.м., образуван от имот с идентификатор 62075.44.652, по плана на гр. Раковски, 

общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Герсевото“, одобрен със Заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на територията: 

Земеделска., при съседи: 62075.144.153, 62075.144.161, 62075.44.654, на цена, определена от 

лицензиран оценител в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева).   

 В замяна Петър Красимиров Арлашки, с постоянен адрес гр. Раковски, Пловдив област, 
ул. „Сергей Румянцев“ № 17, да прехвърли на Община Раковски собствения си имот с 

проектен идентификатор 62075.144.658, с площ 90 кв.м., образуван от имот с идентификатор 

62075.144.153 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Герсевото“, 

одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на 

трайно ползване: Пасище, трайно предназначение на територията: Земеделска, при съседи: 

62075.44.652, 62075.144.657, 62075.144.152, на цена определена от лицензиран оценител в 

размер на 296,00 лв. (двеста деветдесет и шест лева).  

 За уравняване на дяловете Община Раковски да заплати на Петър Красимиров 

Арлашки разликата в цената на имотите в размер на 136,00 лв. 

 6. Общински Съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да сключи 

договор за замяна на имотите с П. К. А., с постоянен адрес гр. Раковски, Пловдив област, ул. 

„С. Р.“ № **, като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на 

общината, както и да му заплати разликата в цената на имотите. 

 

 

МОТИВИ: Настоящото предложение е във връзка с намеренията на Община Раковски да 

изгради пряк път между кварталите Секирово и Ген. Николаево на гр. Раковски, област Пловдив, 

който значително ще съкрати разстоянието между двата квартала и ще облекчи движението в 

града при провеждане на различни мероприятия, като спортни събития, фестивали и т.н. 

 С Решение № 346, взето с Протокол № 22/18.05.2021 год. на Общински съвет – Раковски 

на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен проект за подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън населените места за 

землището на град Раковски, област Пловдив за обект „Пътна връзка – местен път между кв. 

Генерал Николаево и кв. Секирово“. 

 Съгласно констативен протокол от 19.07.2021 год. за непостъпили възражения, същия е 

влязъл в сила. 

 Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОС имоти - собственост на физически или на юридически 

лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които 

не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен 

план, предвиждащ изграждането на обекти– публична общинска собственост, или на одобрен 

подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - 

публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на 

предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след 

предварително и равностойно парично или имотно обезщетение. Съгласно ал. 4 от същия член 
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имотите по ал. 1 не се отчуждават, ако преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2 общината 

ги придобие в собственост чрез покупка, чрез замяна с равностоен общински имот или 

собствениците му учредят на общината ограничени вещни права, а съгласно ал. 5 в случаите 

по ал. 4 кметът на общината внася предложение в общинския съвет за одобряване на 

предварителното съгласие, постигнато със собствениците на имоти по ал. 1 за сключване на 

сделка за придобиване на собствеността на съответните имоти или за учредяване на 

ограничени вещни права върху тях.  

 От одобрения проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструктура за засегнати редица имоти, като един от тях е имот с 

проектен идентификатор 62075.144.658, с площ 90 кв.м., образуван от имот с идентификатор 

62075.144.153, с НТП „Пасище“, собственост на П. К. А., съгласно Нотариален акт за дарение 

на недвижими имоти, вписан с Вх. рег. № 25867/18.08.2017 г., дв. вх. рег. № 25268/18.08.2017 г., 

Акт № 117, том 70, дело 13943/2017 г. на Служба по вписванията – гр. Пловдив. 

 Със собственика на засегнатия имот общинска администрация е провела преговори 

за постигане на съгласие за придобиване от страна на Община Раковски на имота по реда 

на чл. 21, ал. 4 от ЗОС чрез замяна, като за целта следва бъде сключен писмен договор за 
замяна със собственика на имот с проектен идентификатор 62075.144.658, с площ 90 кв.м. 

образуван от имот с идентификатор 62075.144.153 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, 

обл. Пловдив, местността „Герсевото“, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на трайно ползване: Пасище, трайно предназначение 

на територията: Земеделска, както следва:  
 Община Раковски ще прехвърли на П. К. А. собствеността върху общински поземлен 

имот с проектен идентификатор 62075.44.656, с площ 50 кв.м., образуван от имот с 

идентификатор 62075.44.652, по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

местността „Герсевото“, одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, 

трайно предназначение на територията: Земеделска.  

 Възложено е изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител за поземления имот, 

която е определена в размер на 160,00 лв. 

 В замяна П. К. А., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „С. Р.“ № **, ще 

прехвърли на Община Раковски собствения си, съгласно Нотариален акт за дарение на 

недвижими имоти, вписан с Вх. рег. № 25867/18.08.2017 г., дв. вх. рег. № 25268/18.08.2017 г., Акт 
№ 117, том 70, дело 13943/2017 г. на Служба по вписванията – гр. Пловдив, имот с проектен 

идентификатор 62075.144.658, с площ 90 кв.м., образуван от имот с идентификатор 

62075.144.153 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Герсевото“, 

одобрен със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Начин на 

трайно ползване: Пасище, трайно предназначение на територията: Земеделска. 

 Възложено е изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител за поземления имот, 

която е определена в размер на 296,00 лв. 

 За уравняване на дяловете Община Раковски следва да заплати на П. К. А. разликата в 

цената на имотите в размер на 136,00 лв. 

 Собственикът на имота е изразил писмено съгласие, чрез приложена Декларация.  
 На последно място поземлен имот с проектен идентификатор 62075.44.656, с площ 50 

кв.м., с отделянето си от имот с идентификатор 62075.44.652, по плана на гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, местността „Герсевото“ е престанал да има предназначението по чл. 

3, ал. 2 от ЗОС, като следва да бъде обявен за частна общинска собственост.  

 

 

* * * 
 

/19:59 часа – от залата излиза г-н Йовко Романов/ 
 

Г-н Рангел Матански: Деветнадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-167 от 

06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно актуализиране 

на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
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2022 г., приета с Решение № 483, взето с Протокол 30/27.01.2022 год. на Общински съвет - 

Раковски, във връзка с възмездно придобиване право на собственост върху имоти, собственост 

на физически лица и одобряване на предварително съгласие за извършване на 

придобиването. 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 Общински съвет – Раковски да придобие два имота - 233 кв. 

м. за 766,00 лв. и 146 кв. м. за 480,00 лв., от М. М. П. и Д. С. З.. 

 

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

нека да 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 – възд. се 

18. Йовко Георгиев Николов – възд. се 

19. Росица Иванова Пеева – за 

20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се 

21. Ангел Николов Кордов – за 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 554 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483, взето с Протокол 30/27.01.2022 год. 

на Общински съвет - Раковски, във връзка с възмездно придобиване право на собственост 

върху имоти, собственост на физически лица и одобряване на предварително съгласие за 

извършване на придобиването. 

 

На основание: чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 21, ал. 4 и ал. 5 във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, 

чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Раковски (НРПУРОИ) и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          I. Общински Съвет – Раковски одобрява предварително съгласие, постигнато с: 
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 1. М. М. П., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Н.“ № ** за 

извършване на продажба, чрез която ще прехвърли правото си на собственост в полза на 
Община Раковски върху следния свой собствен имот: Поземлен имот с проектен 

идентификатор 62075.44.660, с площ 233 кв.м. образуван от поземлен имот с идентификатор 

62075.44.34, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Скелето“, с 

НТП „Нива, трайно предназначение на територията: Земеделска; 

 2. Д. С. З., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „В. Л.“ № ** за 

извършване на продажба, чрез която ще прехвърли правото си на собственост в полза на 
Община Раковски върху следния свой собствен имот: Поземлен имот с проектен 

идентификатор № 62075.44.662, с площ 146 кв.м. образуван от поземлен имот с 

идентификатор 62075.44.35, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

местността „Скелето“, с НТП „Нива“, трайно предназначение на територията: Земеделска.

  

 II. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат включен в Раздел VIІ – „Обекти, 

за изграждането на които е необходимо придобиване на частни имоти или отчуждаването им“ 

на “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 

2022 г.”, приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

30/27.01.2022 г. за реализиране на обект „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал 

Николаево и кв. Секирово“ следните имоти – частна собственост: 
 Поземлен имот с проектен идентификатор 62075.44.660, с площ 233 кв.м. образуван от 

поземлен имот с идентификатор 62075.44.34, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, местността „Скелето“, с НТП „Нива, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, с пазарна стойност от 766,00 лв. (седемстотин шестдесет и шест лева), съгласно 

пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител. 
 Поземлен имот с проектен идентификатор № 62075.44.662, с площ 146 кв.м. образуван 

от поземлен имот с идентификатор 62075.44.35, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, местността „Скелето“, с НТП „Нива“, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, с пазарна стойност от 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева), съгласно 

пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител.  

 III. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски да придобие 
възмездно чрез покупко-продажба поземлен имот с проектен идентификатор 62075.44.660, с 

площ 233 кв.м. образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.34, находящ се в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Скелето“, с НТП „Нива, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, за сумата от 766,00 лв. (седемстотин 

шестдесет и шест лева).  

 IV. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски да придобие 
възмездно чрез покупко-продажба поземлен имот с проектен идентификатор № 62075.44.662, 

с площ 146 кв.м. образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.35, находящ се в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, местността „Скелето“, с НТП „Нива“, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, за сумата от 480,00 лв. (четиристотин и 

осемдесет лева). 

 V. Всички дължими данъци и такси да са за сметка на Община Раковски. 

 VI. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на 

настоящето Решение.  

 

 

МОТИВИ: Настоящото предложение е във връзка с намеренията на Община Раковски да 

изгради пряк път между кварталите Секирово и Ген. Николаево на гр. Раковски, област Пловдив, 

който значително ще съкрати разстоянието между двата квартала и ще облекчи движението в 

града при провеждане на различни мероприятия, като спортни събития, фестивали и т.н. 
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 С Решение № 346, взето с Протокол № 22/18.05.2021 год. на Общински съвет – Раковски 

на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен проект за подробен устройствен план - 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън населените места за 

землището на град Раковски, област Пловдив за обект „Пътна връзка – местен път между кв. 

Генерал Николаево и кв. Секирово“. 

 Съгласно констативен протокол от 19.07.2021 год. за непостъпили възражения, същия е 

влязъл в сила. 

 Това обуславя необходимостта от възмездно придобиване право на собственост върху 

части от имоти собственост на физически лица. Съгласно регистър на засегнатите имоти в 

подробния устройствен план, имотите са: 

 1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 62075.44.660, с площ 233 кв.м. 

образуван от имот 62075.44.34 с НТП „Нива“, местността „Скелето“, собственост на Д. С. З. от 

гр.Раковски, област Пловдив, ул. „В. Л.“ № ** 

 2. Поземлен имот с проектен идентификатор № 62075.44.662, с площ 146 кв.м. 

образуван от имот 62075.44.35 с НТП „Нива“, местността „Скелето, собственост на М. М. П. от 

гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Н.“ № **, 

които се отчуждават за изграждането на обект „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал 

Николаево и кв. Секирово“. 

 Съгласно декларации за съгласие, собствениците на гореописаните частни имоти по 

кад.карта и кад.регистър на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив са изразили 

готовност за извършване на продажба на имотите си на Община Раковски, необходими за 

изграждането на улица – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово, като са 

заявили, че са запознати с одобрения и влязъл в сила на ПУП-Парцеларен план за пътно трасе 

между кварталите Секирово и Ген. Николаево на гр. Раковски. Този способ е допустим в 

съответствие с нормата на чл. 21, ал. 4 от ЗОС – имотите подлежащи на отчуждаване не се 

отчуждават, ако преди издаването на отчуждителната заповед общината ги придобие в 

собственост чрез покупка. За целта съгласно ал. 5 на чл. 21 от ЗОС Общински съвет следва да 

одобри предварителното съгласие, постигнато със собствениците на описаните имоти. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-168 от 

06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно предоставяне на 

Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за безвъзмездно стопанисване, 

поддържане и експлоатация на изградена „Битова и дъждовна канализация на с. Стряма, 

община Раковски“. Г-н Ячев, мисля че това е последното предложение, по което ще се 

изкажете, заповядайте. 

 

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

Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри предоставянето на 

изградена „Битова и дъждовна канализация на с. Стряма, община Раковски“, за стопанисване 

от Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив. 

 

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

да 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 № 555 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Предоставяне на Оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, за 

безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена „Битова и дъждовна 

канализация на с. Стряма, община Раковски“. 

 

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 

4, буква „б” и чл. 198о, ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, и Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., сключен между „Асоциация по В и 

К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“ и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив - чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

          1. Предоставя на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за 
безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на СТРОЕЖ:„ „Битова и дъждовна 

канализация с. Стряма, община Раковски:  

Първи етап: Отливен канал 3 от км 0+000до км 0+204 и Канал 1 от км 0+000 до км 0+232.  

Втори етап: Канал 1 от км 0+232 до км 1+625; Канал 9 от км 0+000 до км 0+090; Канал 10 

от км 0+000 до км 0+094; Отливен канал 3 от км -0+080 до км 0+000 и сградни отклонения и 

дъждоприемни оттоци;  

Трети етап: Канал 9 от км 0+090 до км 0+630; Канал 11 от км 0+000 до км 0+086; Канал 

12 от км 0+000 до км 0+088; Сградни отклонения и дъждоприемни оттоци. 

 2. Възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия в 

изпълнение на настоящото решение, като след влизането му в сила изпрати същото на 

„Асоциация по В и К на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. 

 

 

МОТИВИ: Видно от Разрешение за ползване № ДК-07-46/13.02.2009 г. на ДНСК София, на 
Община РАКОВСКИ е разрешено ползването на СТРОЕЖ: „Битова и дъждовна канализация с. 

Стряма, община Раковски:  

Първи етап: Отливен канал 3 от км 0+000до км 0+204 и Канал 1 от км 0+000 до км 0+232.  
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Втори етап: Канал 1 от км 0+232 до км 1+625; Канал 9 от км 0+000 до км 0+090; Канал 10 

от км 0+000 до км 0+094; Отливен канал 3 от км -0+080 до км 0+000 и сградни отклонения и 

дъждоприемни оттоци;  

Трети етап: Канал 9 от км 0+090 до км 0+630; Канал 11 от км 0+000 до км 0+086; Канал 

12 от км 0+000 до км 0+088; Сградни отклонения и дъждоприемни оттоци. 

Стойностите на активите са заведени в баланса на Община Раковски. 

 Съгласно чл. 19 от Закона за водите, ал. 1: Публична общинска собственост са:  

„4. водностопанските системи и съоръжения на територията на общината с изключение на 

тези, които са включени в имуществото на търговски дружества различни от В и К операторите 

с държавно и/или общинско участие в капитала или на сдружения за напояване и които се 

изграждат със средства или с кредити на търговските дружества или на сдруженията 

за напояване:  

а) водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, 

пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя 

вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13 ал. 1 т. 5 и 

6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и 

водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите;  

б) уличните канализационни мрежи и дъждоприемните шахти в урбанизираните територии и 

отвеждащите канализационни колектори с прилежащите им съоръжения и пречиствателните 

станции и съоръженията за отпадъчни води, които обслужват потребителите на територията на 

общината, с изключение на тези по чл. 13 ал. 1 т. 7.  

Съгласно чл. 198о ал. 1 от Закона за водите: Стопанисването, поддържането и експлоатацията 

на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите 

срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на Закона за водите и на Закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.  

Съгласно чл. 198о ал. 4 т. 4 от Закона за водите: Асоциацията по В и К чрез председателя й или 

общинският съвет чрез кмета на общината предоставя на съответния В и К оператор правото 

да извършва дейностите по ал. 1 чрез възлагане по реда на Закона за водите и на Закона за 

концесиите за обектите, посочени в чл. 19 ал. 1 т. 4 б. „а“ и „б“ и ал. 2.  

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., сключен между 

„Асоциация по В и К на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Пловдив“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, в чл. 4 т. 4 б. „б“, „в“ и „г“ 

предвижда предоставяне на публичните активи и операторът е длъжен да ги приеме, като 

между страните се сключва анекс.  

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и първа точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-172 

от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно одобряване 

на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) 

за поземлен имот с идентификатор 62075.34.23, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. 

Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, представляващ земеделска земя за 

процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Г-н 

Мандраджийски, Вие сте наред да дадете становище. 

 

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

предложението на Кмета на Общината и предлага на Общински съвет да приеме 

предложението на Кмета на Общината. 

 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Мандраджийски! Колеги, становища и коментари имате 

ли? Няма. В такъв случай, моля да гласувате. 
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Общ брой общински съветници: 21 

Присъствали: 21 

Гласували: 21 

За: 14      

Против: 1       

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 – против 

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 № 556 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

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

устройствен план (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 62075.34.23, находящ се в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, 

представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1, 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 промяна на предназначението на земеделска земя, съобразно 
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен имот с идентификатор 62075.34.23, 

находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 12.10.2021 г., адрес на поземления имот: местност КАЗАНИТЕ, 

с площ 4642 кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно 

ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен 

план: 034023 за образуване на УПИ „Обществено и делово обслужване“. 
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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 промяна на предназначението на земеделска земя, съобразно изискванията на ЗОЗЗ 
и ППЗОЗЗ, представляващ поземлен имот с идентификатор 62075.34.23, находящ се в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е 

от 12.10.2021 г., адрес на поземления имот: местност КАЗАНИТЕ, с площ 4642 кв. м., Трайно 

предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на 

земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 034023 за образуване 

на УПИ „Обществено и делово обслужване“. 

 Обхват: Поземлен имот с идентификатор 62075.34.23, находящ се в гр. Раковски, общ. 

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

Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.10.2021 г., 

адрес на поземления имот: местност КАЗАНИТЕ, с площ 4642 кв. м., Трайно предназначение 

на територията: земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, 

Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 034023, Съседи: 62075.35.418, 

62075.34.28, 62075.34.22.  

 Контактна зона: 62075.35.418, 62075.34.28, 62075.34.22 

 Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.  

 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 и чл. 46, 

ал. 2 от Наредба № 7/2004 г. на МРРБ. 

 Проектът ПУП-ПРЗ  да се представи във цифров вид на СD. 

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

 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие при необходимост за 

провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти 

общинска публична собственост, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на 

чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 

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

години. 

 4. 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 постъпило заявление с вх. 

№ 94Й-221-4/25.03.2022 г. от Й. Г. З. и В. П. Р., действащи чрез пълномощника си – М. К. Я., относно 

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

план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 

62075.34.23, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот е от 12.10.2021 г., адрес на поземления имот: местност КАЗАНИТЕ, 

с площ 4642 кв. м., Трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно 

ползване: Нива, Категория на земята: 4, представляващ земеделска земя за процедура за 

промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и образуване на 

УПИ „Обществено и делово обслужване“.  

 Заявителите са собственици на поземления имот, съгласно Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията – Пловдив под Вх. рег. № 

17593/21.06.2019 г., дв. вх. рег. № 17171, акт № 182, том 48, дело 9734/19. 

 Към заявлението са приложени следните документи: 

- Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ 
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- Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.  

- Скица на поземлен имот № 15-1108261/12.10.2021 г.; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 93, том II, рег. № 2931, 

дело № 279 от 21.06.2019 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с вх. рег. № 

17593/21.06.2019 г., акт № 182, том 48, дело № 9734/2019 г.; 

- Решение № КЗЗ – 02/11.02.2022 г. на Комисията за земеделските земи към 

Министерство на земеделието; 

- Уведомление с изх. № ОВОС-2344-1/15.11.2021 г. на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Пловдив към Министерство на околната среда и водите; 

- Акт № АР-03-54/01.11.2021 г. за категоризиране на земеделските земи при промяна 

на тяхното предназначение от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив към 

Министерство на земеделието, храните и горите; 

- Удостоверение за поливност с изх. № ВЯ-11-701/15.10.2021 г. от „Напоителни 

системи“ ЕАД, клон Марица; 

- Пълномощно от Й. Г. З. и В. П. Р.. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-173 

от 06.04.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, относно разрешение 

за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на линеен обект за елементите на 

техническата инфраструктура за „Изграждане на оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД 

до базова станция PDV0853“ в землището на село Стряма. Г-н Мандраджийски, отново моля 

за становище. 

 

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

предложението на Кмета на Общината и дава положително становище за „Изграждане на 

оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД. Предлага на Общински съвет да приеме 

предложението на Кмета на Общината. 

 

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

гласуването. 

 

 

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 № 557 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  

 

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на линеен обект за 

елементите на техническата инфраструктура за „Изграждане на оптично кабелно трасе на 

„А1 България“ ЕАД до базова станция PDV0853“ в землището на село Стряма. 

 

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

ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

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

изработване на ПУП-Парцеларен план на линеен обект за елементите на техническата 

инфраструктура за „Изграждане на оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова 

станция PDV0853“ в землището на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.  

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

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

инфраструктура за „Изграждане на оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова 

станция PDV0853“ в землището на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.  

 Обхват: Трасето на оптичната линия започва от отклонителна муфа в новоизградена 

стандартна кабелна шахта КШ 1, насадена върху съществуващо оптично трасе, собственост 

на „А1 България“ ЕАД, вървящо в сервитута асфалтов път II-65 (Брезово-Пловдив) км 79+487 

между с. Стряма и гр. Раковски.  

 Контактна зона: ПИ 70010000042 с НТП – За път от републиканската пътна мрежа – 

Държавна частна собственост.  

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

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

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

засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици. 

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

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

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

собственост с НТП: за местен път, за друг поземлен имот за движение и транспорт, съгласно 

чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ. 

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

години.  

 4. 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 постъпило Заявление с вх. 

№ 26-3052-1/15.03.2022 г. от „А1 България“ ЕАД, чрез пълномощника Ц. Н., относно разрешение 

за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план на линеен обект за елементите на 

техническата инфраструктура за „Изграждане на оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД 

до базова станция PDV0853“ в землището на село Стряма. 

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. 141 
 

 Към Заявлението са приложени следните документи:  

 - Пълномощно от Ц. А. Ц.; 

 - Пълномощно от А. В. Д. и М. М.;  

 - Техническо задание;  

 - Регистър на засегнатите от трасето имоти; 

 - Скица – предложение. 

 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-174 

от 06.04.2022 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 /ПУП-ПР/ за урегулиране на обособена част от поземлен имот 62075.49.314 за 

образуване на УПИ 62075.49.414, за фотоволтаична електроцентрала, в гр. Раковски, общ. 

Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-

788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Бодушка могила“. Г-н 

Мандраджийски, последното Ви становище, заповядайте. 

 

Г-н Младен Мандраджийски: Благодаря Ви, г-н Председател! Тук ТСУ не срещна никакъв 

проблем с предложението на Кмета на Общината и със седем гласа „За“, предлага на 

Общински съвет да приеме предложението на Кмета. 

 

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

такъв случай Двадесет и трета точка от Дневния ред вече е в режим на 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 № 558 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски  
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Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиране на обособена част от поземлен 

имот 62075.49.314 за образуване на УПИ 62075.49.414, за фотоволтаична електроцентрала, в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-

18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Бодушка могила“. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

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

изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за 

урегулиране на обособена част от поземлен имот 62075.49.314 за образуване на УПИ 

62075.49.414, за фотоволтаична електроцентрала, в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, местност „Бодушка могила“ 

 2. Общински съвет – Раковски на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава 

изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за 

урегулиране на обособена част от поземлен имот 62075.49.314 за образуване на УПИ 

62075.49.414, за фотоволтаична електроцентрала, в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, 

по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, местност „Бодушка могила“.  

 Обхват: поземлен имот 62075.49.314 в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по 

кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, местност „Бодушка могила“, площ 41.3169 дка, трайно предназначение: 

земеделска територия, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс 

 2.1 Общински съвет - Раковски разрешава изработването на проект за изменение на 

кадастрален план, като се вземе предвид следното: 

 По границата на проектен поземлен имот 62075.49.414 се образува УПИ 62075.49.414-за 

фотоволтаична електроцентрала. Новообразуваният УПИ да има достъп до улица Родопи.  

 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-ПР 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. № 26-2908-1/22.03.2022 г. от „ИС Инвест 16“ ЕООД, ЕИК 20413****, представлявано от 

Управителя – И. С. И., със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Я. Я.“ № **, 

относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на обособена част от поземлен имот 

62075.49.314 за образуване на УПИ 62075.49.414, за фотоволтаична електроцентрала, в гр. 

Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-

18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „Бодушка могила“.  
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 Възложителят е собственик на поземлен имот 62075.49.314 в гр. Раковски, общ. Раковски, 

обл. Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, местност „Бодушка могила“, площ 41.3169 дка, трайно 

предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: За търговски обект, 

комплекс, по силата на приложени нотариални актове от 2016 г. и 2019 г.  

 Във връзка с предложението е направено заснемане на част от имота, заградена със 

стоманобетонов пояс с височина около 50 см. Площта е без настилка и се намира 

непосредствено до офисната сграда в имота. Техническото задание за изменение на ПУП-ПР 

е изготвено във връзка с искане на собственика да урегулира тази обособена част за 

„Фотоволтаична електроцентрала“, като в кадастралната карта се образува поземлен имот - 

62075.49.414., с проектна площ 2,194 дка.  

 

 Към предложението са приложени следните документи: 

- Техническо задание; 

- Скица на новообразуван проектен имот № 62075.49.314; 

- Скица-проект; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том II, рег. № 4011, 

дело № 215 от 26.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с вх. рег. № 

30871/27.09.2016 г., Акт № 145, том 83, дело № 16282/2016 г.; 

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 200, том 1, рег. № 4646, 

дело № 194 от 15.04.2019 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив с дв. вх. рег. № 

10149/16.04.2019 г., вх. рег. № 10429/16.04.2019 г., акт № 150, том 28, дело № 

5632/16.04.2019 г. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и четвърта точка от Дневния ред: Отпускане на еднократни 

помощи. Г-н Тотов, моля да ни представите становището на постоянната комисия за 

еднократните помощи. 

 

Г-н Георги Тотов: Благодаря Ви, г-н Председател! Комисията разгледа постъпилите молби и 

предлага на Общински съвет – Раковски да отпусне еднократни помощи на изброените в 

списъка лица: 

 

1. К. В. К. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

2. М. П. В. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

3. А. Р. А. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

4. М. П. Д. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

5. М. Г. Г. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

6. Г. Б. Б. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

7. П. Н. Б. - с. Белозем - 100 /сто/ лева. 

8. А. Й. М. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

9. И. Й. П. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

10. Л. Т. Г. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

11. И. А. Р. - гр. Раковски - 100 /сто/ лева. 

 

Благодаря, г-н Председател! 

 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-н Тотов! Колеги, имате ли коментари по изчетения 

списък? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21 
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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 № 559 
 

 

Взето с Протокол № 32/13.04.2022 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: 

 

Да бъде отпусната еднократна помощ на следните лица: 

 

1. К. В. К., ЕГН: 490325**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. С. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

2. М. П. В., ЕГН: 381224**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. П. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

3. А. Р. А., ЕГН: 580317**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № 1, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

4. М. П. Д., ЕГН: 590104**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ц. К. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

5. М. Г. Г., ЕГН: 600212**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. Е. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

6. Г. Б. Б., ЕГН: 710612**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ш. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 
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7. П. Н. Б., ЕГН: 480716**** и постоянен адрес с. Белозем, общ. Раковски ул. П. Я. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

8. А. Й. М., ЕГН: 620714**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. С. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

9. И. Й. П., ЕГН: 521005**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

10. Л. Т. Г., ЕГН: 361217**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. П. С. № **, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

11. И. А. Р., ЕГН: 520228**** и постоянен адрес гр. Раковски, общ. Раковски ул. Ч. № *, в 

размер на 100 /сто/ лева. 

 

 

* * * 
 

 

Г-н Рангел Матански: Двадесет и пета точка от Дневния ред: Изказвания, питания, становища 

и предложения на граждани. Г-н Стрехин, заповядайте. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Аз попитах г-н Кмета отвън, но ще си задам въпроса и тук. Относно пътя 

Раковски – Шишманци, където са се появили доста дупки в момента е трудно да се разминат 

две коли без някоя от тях да попадне в тях и да си повреди автомобила. Въпросът ми е, планира 

ли се ремонт на пътя и кога? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Планира се, г-н Стрехин, при по-добри климатични условия се планира 

запушване на дупките. Първото запушване по булеварда вече стана, все пак когато е дъждовно 

няма как да се случи. Обясних и миналия път, че имаме входиран проект към МРРБ, проектът е 

добре издържан. Питаха ни някакви допълнителни въпроси миналата седмица, тази седмица 

отговорихме. Надяваме се да имаме подкрепа и да можем да го изремонтираме. 

 

Г-н Йосиф Стрехин: Благодаря! 

 

Г-н Павел Гуджеров: Моля. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-жо Гечева, Вие като дама първо, после г-н Марушкин. Нaли нямате 

нищо против, г-н Марушкин? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Не. 

 

Г-жа Анелия Гечева: Аз имам апел към г-н Гуджеров, относно подновяване на пътната 

маркировка. На много места вече почти я няма, има места на които пред пътните неравности 

липсват и знаци. Започва по-интензивен трафик и съответно молбата ми е да бъде подновена 

маркировката. 

 

Г-н Павел Гуджеров: Благодаря, ежегодно го правим, ще продължим и тази година. 

 

Г-н Рангел Матански: Г-н Марушкин. 

 

Г-н Стефан Марушкин: Аз само искам да напомня за утре празнуването на 201 г. от 

рождението на Георги С. Раковски и засаждането в гората на мъртвите герои на фиданки от 

09:30 часа на Мемориалния комплекс. 
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Г-н Павел Гуджеров: Запишете си, Колеги, накрая да не стане да ида само аз. Нали, г-н 

Марушкин? 

 

Г-н Стефан Марушкин: Моля? 

 

Г-н Павел Гуджеров: Казвам им да си запишат, за да не стане така да сме само ние двамата. 

 

Г-н Рангел Матански: Добре. Колеги, друго има ли, което да коментираме? Няма. В такъв 

случай приключихме най-дългата сесия до момента, благодарение на футбола естествено. 

 

 

 

/Заседанието приключи в 20:12 часа/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Зам. Председател на Общински съвет - Раковски: 

                 /Георги Тотов/ 

 

 

 

    Главен специалист „Сътрудник ОбС – Раковски“: 

                                                                                                                                     /Петя Антонова/ 
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